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 Tata Ibadah Bulan Lingkungan 

Minggu Biasa XXIII, 24 November 2019 

“Keselamatan Semua Cptaan  

Dalam Kristus” 
 

PERENUNGAN AWAL 

Suara 1 : Saudara-saudari ……… 

  Kita berharap kasih, berseru kepada Tuhan dan sesama 

  Pernahkah kita bersyukur atas kasih segenap alam? 

  Saat mentari, udara yang kita hirup menolong kita di setiap kisah? 

Suara 2 : Lihatlah keindahan bulan dan bintang 

  Dengarlah suara ombak laut 

  Nikmatilah udara dari setiap cela pohon 

  Betapa indahnya kehidupan ini 

Suara 3 : Nikmatilah keindahan segala ciptaan 

  Berdamailah dengan Tuhan, sesama dan alam ini 

  Di setiap ciptaan selalu ada tanda kasih setia Allah 

  Semua yang diciptakan baik adanya 

  --------------------------- Instrumen ‘Besar dan Ajaib’ ------------------------- 

MENGHADAP TUHAN 

Pelayan Lit1 : Saudara-saudari …….. Berdirilah sekarang 

  Hendaknya kita berjuang bagi kebaikan tatanan kehidupan 

  Firman Tuhan berkata: 

  Sebab apa yang tidak nampak dari pada-Nya, yaitu kekuatan-Nya yang 

kekal dan keilahian-Nya, dapat nampak kepada pikiran dari karya-Nya 

sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. (Roma 

1:20) 

Nyanyi  : GB 22 ‘Besar dan Ajaib’ la=e 4/4 (Sujud menyembah diulangi) 

Besar dan ajaib segala karya-Mu, 
Allah, yang Mahakuasa! 
Adil dan benar segala jalan-Mu, 
Raja segala bangsa! 
Siapa tak takut, Tuhan, 
tak mengagungkan nama-Mu? 
Sebab hanya Kau yang kudus; 
semua bangsa akan datang 
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dan sujud menyembah, sujud menyembah, 
sujud menyembah, Engkau, Tuhan 
dan sujud menyembah, sujud menyembah, 
sujud menyembah Engkau, Tuhan. 

VOTUM & SALAM 

Pelayan : Ya TUHAN Pemilik segala alam, selamatkanlah kami dalam ibadah ini 

supaya kami menjadikan Kristus, Tuhan, sebagai pusat penyembahan 

dan Roh Kudus mengikat kami beribadah bersama seluruh bumi. 

Nyanyi : ‘Kuduslah’ 

 
  (duduk) 

AJAKAN MEMAHAMI IBADAH 

Pelayan Lit2 : Hari ini kita merayakan minggu keempat, Bulan Lingkungan Hidup. 

Tema yang diberikan bagi kita ialah “Keselamatan semua ciptaan 

melalui Kristus”. 

  Tuhan mengundang seluruh ciptaanNya untuk hidup dalam ketaatan. 

  Tuhan Yesus menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu: 

"Diam! Tenanglah!" Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh 

sekali. 

Jemaat : Tuhan tak menghendaki seluruh ciptaan saling menyakiti. Demikianlah 

Allah telah menaklukkan seluruh ciptaan yang belum berbentuk dan 

masih kosong. 

Pelayan Lit2 : Tuhan telah mengajarkan para murid dan kita semua: Jadi jika 

demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan 

besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi 

mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya?  

Jemaat : Rasa kuatir membuat kami merampas dan menghancurkan, padahal 

Kristus adalah jaminan yang sempurna atas segala kehidupan kami  

Pelayan Lit2 : Tuhan adalah yang Awal dan yang Akhir, dari Dialah kami ada dan 

dalam Dialah kami hidup sebagai satu persekutuan ciptaan Allah. 

Nyanyi : KJ 299:1 ‘Bersyukur Kepada Tuhan’ (Nyanyian Kanonik) 
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Bersyukur kepada Tuhan,  

bersyukur kepada Tuhan  

sebab Ia baik.  

Bersyukur kepada Tuhan. 

RESPON ATAS RANCANGAN TUHAN 

Pelayan Lit3 : Saudara-saudari ……….. 

  Dengan memahami makna ibadah ini, mari kita semua berkata.  

PL3 + J : Jika Tuhan tak menciptakan bumi dan isinya, 

  kami hanyalah setitik debu tanpa keindahan. 

  Jika Tuhan tak mengisi bumi dengan semua keindahan alam, 

  kami hanyalah kehidupan yang kebetulan ada dan pergi tanpa cerita. 

  Jika alam berdiam diri dan tak melayani kehidupan, 

  kami akan kehilangan nilai memaknai kehadiran Allah di kehidupan 

ini. 

  Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan! 

Nyanyi : PKJ 55:1-2 ‘Hai Puji Nama-Nya’ 

  

 

PENGAKUAN DOSA 
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Pelayan : Mari kita berdoa ……….. 

Nyanyi : ‘Yang Paling Mengerti’ 

  Aku berdiam, di kesunyian, di keheningan, bait-Mu Bapa 

Tanpa kata dan tanpa bahasa, hanya menunggu, Engkau Tuhan 

Aku berdiam, di kesunyian, di keheningan, bait-Mu Bapa 

Tanpa kata dan, tanpa bahasa, hanya menunggu, Engkau Tuhan 

Refr: Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti,  

rapuh hati ini, letih jiwa ini 

Jamah ya Tuhanku, jamah ya Tuhanku, 

s'bab Engkaulah Tuhan, yang paling mengerti. 

BERITA ANUGERAH 

Pelayan Lit4 : Panggilan untuk hidup dalam anugerah Allah dimaknai dengan apa 

yang kita pahami tentang Tuhan Yesus kehendaki bagi segala ciptaan-

Nya, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 5:13-14 dan Kolose 2:9. 

  Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya 

kepada nama Anak Allah, tahu, bahwa kamu memiliki hidup yang 

kekal.  

Jemaat : Dan inilah keberanian percaya kita kepada-Nya, yaitu bahwa Ia 

mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepada-Nya 

menurut kehendak-Nya.  

Pelayan Lit4 : Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan 

ke-Allahan. 

Jemaat : Syukur kepada Allah yang memanggil kami untuk hidup dalam kasih 

karunia Allah. 

  (Pelayan mengajak jemaat bersalaman dan berkata: ‘Marilah kita 

mengasihi semua ciptaan Allah’) 

Nyanyi  : NKB 109:1 ‘Bapa Di Sorga’ 

Bapa di sorga, sumber anug’rah, 

biarlah kami tetap bernyanyi. 

Bersatu padu bagai anakMu, 

Bapa di sorga, Bapa kekal. 

MADAH MAZMUR  

Pemazmur  : Mari kita berdiri dan bersama memadahkan mazmur bagi Tuhan 

menurut Mazmur 19: 
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  (Awal Refrein dinyanyikan oleh Pemandu Nyanyian Jemaat, kemudian 

Refrein diulangi bersama Jemaat. Selanjutnya, bait-bait dinyanyikan 

oleh PNJ, sedangkan Refrein dinyanyikan oleh Jemaat) 

 
(duduk) 

PEMBERITAAN FIRMAN 

Pelayan Lit5  : (Berdoa dan membaca Kolose 1:15-23, diakhiri dengan berkata:)  
Demikianlah Firman Tuhan! 
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Pelayan  : Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan 
yang memeliharanya. 

Nyanyi : KJ 472 “Haleluya” do=g 4/4 

Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya 

Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya 

Pelayan : (berkhotbah)  

IKRAR BERSAMA 

Pelayan Lit6 : Mari kita berdiri, dan bersama-sama ucapkan Ikrar akan seluruh 

pemeliharaan Tuhan kepada bumi, di mana kita bernaung.  

Mari bersama-sama kita berkata:  

PL6 + J : Kami percaya kepada Allah, Pencipta dan Pemelihara seluruh ciptaan. 

Di dalam Dia kami dipanggil sebagai sahabat dalam menjaga 

keselamatan dunia ini.  

  Kami hidup di bawah janji, bahwa Yesus Kristus Tuhan telah hadir di 

antara kami, supaya semua makhluk memperoleh pembebasan. 

  Kami dipimpin dan ditopang oleh Roh Kudus, Roh yang membuka 

mata hati agar kami merawat seluruh ciptaan. 

  Kami percaya, bahwa Allah telah membuat suatu perjanjian dengan 

seluruh ciptaan. Allah merancang suatu persekutuan kehidupan di 

bumi, supaya kami berdampingan dalam keadilan dan perdamaian.  

  Kami mengaku, jika kami merusak alam ini, kami merusak karya 

Tuhan. Jika kami berlaku serakah terhadap bumi ini, kami 

mengulangi dosa Adam dan Hawa, kami akan kehilangan persekutuan 

yang harmonis. 

  Di bumi inilah, kami menyatakan kemuliaan Allah, menjadikan bumi 

sebagi perupaan sorga dalam kasih, sukacita dan damai sejahtera 

serta hidup berdampaingan sebagai satu persekutuan keluarga Allah. 

  Kami akan mengupayakan suatu taman kebaikan, dan dari sinilah, 

kami mengajak seluruh bumi menyatu dalam seruan iman: Datanglah 

kerajaan-Mu, di bumi seperti di sorga. 

Nyanyian : KJ 440:1 ‘Di Badai Topan Dunia’ do=f 4/4 

Di badai topan dunia Tuhanlah Perlindunganmu; 
kendati goncang semesta, Tuhanlah Perlindunganmu! 

Refr:  Ya, Yesus Gunung Batu di dunia, di dunia, di dunia; 
Ya, Yesus Gunung Batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. 

  (duduk) 
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PERSEMBAHAN 

Pelayan Lit7 : Marilah kita memberi persembahan dengan merenungkan perkataan 

firman Tuhan: “Biarlah kemuliaan TUHAN tetap untuk selama-lamanya, 

biarlah TUHAN bersukacita karena perbuatan-perbuatan-Nya! Dia yang 

memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung 

sehingga berasap.  Aku hendak menyanyi bagi TUHAN selama aku 

hidup, aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada”. (Mazmur 

104:31-33). 

Mari kita berdoa: …. 

Nyanyian : PKJ 58 ‘Semua Yang Tercipta’  
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DOA SYAFAAT 

PENGUTUSAN 

Pelayan : Saudara-saudari, berdirilah sekarang ……….. 

   Kristus adalah pusat kehidupan 

   Di dalam tangan-Nya telah diberikan segala kuasa di bumi dan di 

sorga 

   Di dalam Dia pulalah, mari kita pulang sebagai ciptaan yang baru 

dengan menaruh kasih Allah di dalam kata dan tindakan 

Nyanyian : NKB 206:1-2 ‘Mercusuar Kasih Bapa’ 

Mercu suar kasih Bapa memancarkan sinar-Nya 

Namun suluh yang di pantai kitalah penjaganya 

Refr: Pelihara suluh pantai walau hanya k’lip kelap, 

agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. 

Peliharalah suluhmu agar orang yang cemas, 

yang mencari pelabuhan dari mara terlepas. 

BERKAT 

Pelayan : Terimalah berkat Tuhan: 

   Allah Bapa sumber kemurahan memberkati kamu sebagai ciptaan 

baru, Yesus Kristus Tuhan menyempurnakan keselamatan agar 

kehidupanmu menghadirkan keselamatan bagi seluruh bumi, dan 

dalam tuntunan Roh Kudus kamu hidup dalam damai sejahtera 

sampai selama-lamanya. 

Nyanyi : KJ 478c “Amin”  

 

• duduk dan bersaat teduh 

• berdiri dan nyanyi NKB 206:1-2 “Mercusuar Kasih Bapa”, sambil bersalaman 
 


