Minggu Biasa X
25 Agustus 2019

Tata Ibadah Pendidikan
Tema:
PROSES TIDAK MENGKKHIANATI HASIL

Pendukung Liturgi: Tamatan SMA/Mahasiswa

PERENUNGAN AWAL
Suara 1
: Hari ini kita mengakhiri ziarah perayaan bulan pendidikan di tahun
ini. Kita hadir dalam persekutuan untuk memahami cara Tuhan
mendidik
Tuhan mengajari kita melalui sebuah proses waktu
Belajar dan terus menemukan hikmat
Proses yang kiranya dapat membentuk keteguhan iman
Suara 2
: Proses tak mengkhianati hasil
Demikianlah pengetahuan mesti dibangun dari kerja keras
Dimulai dari suatu disiplin kehidupan
Dan kita melangkah meraih apa yang kita rindukan.
MENGHADAP TUHAN
Penatua 1
: Tuhan mendidik Abraham dalam proses yang memakan waktu
Tuhan mendidik Yusuf dengan terbuang di negeri orang
Tuhan mendidik Hana untuk belajar berharap dan bersabar
menerima anak pemberian Tuhan
Tuhan mendidik Daud dari satu padang ke padang yang lain
Tuhan mendidik Maria Magdalena yang duduk di dekat kakiNya
Dan Tuhan mendidik kita dalam ketaatan akan kehendak-Nya
Benarlah kata firman Tuhan:
“Menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai.”
Jemaat disilahkan berdiri, beribadahlah dalam hikmat Tuhan
Nyanyian

: KPP 66 ‘Kudus, Kau Allah Bapa’
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VOTUM & SALAM
Pelayan
: Pertolongan kita ialah Tuhan yang telah menciptakan langit dan
bumi, yang telah menaruh hikmat dan pengetahuan, sehingga kita
menyembah-Nya dan menyapa nama-Nya: Bapa, Anak dan Roh
Kudus.
Nyanyian
: ‘Kami Memuji Dikau Ya Allah’ (berbalasan)
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(duduk)
PEMBACAAN NAS PENUNTUN TEMA IBADAH
Diaken 1
: (Membacakan Amsal 3:19, Amsal 3:13-15, I Kor. 3:19, I Kor
1:25, Kolose 2:3, Amsal 3:5-6)
Saudara-saudari ……….
Marilah kita membaca berbalasan suatu pengajaran tentang cara
Tuhan menaruh hikmat-Nya dalam pengetahuan kita.
Dengan hikmat, Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan
pengertian, ditetapkan-Nya langit.
Jemaat
: Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang
memperoleh
kepandaian,
karena
keuntungannya
melebihi
keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas.
Diaken 1
: Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada
tertulis:
“Ia
yang
menangkap
orang
berhikmat
dalam
kecerdikannya.
Jemaat
: Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya dari pada
manusia dan yang lemah dari Allah lebih kuat dari pada manusia.
Diaken 1
: Hanya di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan
pengetahuan
Semua
: Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah
bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala
lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu
Nyanyian
: KPP 304:1-3 ‘Jalanku Bertabur Duri’
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PENGAKUAN DOSA
Pelayan
: Mari kita berdoa ……….
Tuhan sumber segala kesempurnaan, kami mengakui keterbatasan
pengetahuan dalam diri kami, sehingga kami melakukan segala hal
menurut apa yang kami anggap benar. Ternyata segala pikiran,
perkataan dan tindakan kami mempermalukan kebesaran
kemuliaan-Mu. Engkau mendapati kami dalam pengetahuan dan
tindakan dosa. Janganlah menghukum kami karena amarah-Mu.
Biarlah hikmat Kasih-Mu mendidik kami untuk kami menjauhi
dosa dan kembali kepada kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Sang
Hikmat yang sempurna kami memohon ampun, amin.
Nyanyian

: ‘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
Refrain:
Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti, rapuh hati ini, letih jiwa ini
Jamahlah, ya Tuhanku, jamah, ya Tuhanku
S’bab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti

BERITA ANUGERAH
Pelayan
: Hanya dengan mengakui keterbatasan hikmat, kita beroleh
kesempatan untuk menemukan hikmat kasih karunia Allah. Dia
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Jemaat

yang telah menciptakan dan menyelamatkan kita dengan hikmatNya akan terus mencurahkan kasih setia dan rahmat. Demikianlah
firman Tuhan berkata: “Aku beroleh pengertian dari titah-titahMu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta” (Mazmur
119:104).
: Syukur kepada Allah yang mencurahkan kepada kami pengertian.

Nyanyian

: KJ 350:1-2 ‘O Berkati Kami’

KOMITMEN HIDUP BARU
Penatua 2
: Jemaat Tuhan, dalam hikmat anugerah Allah, marilah kita
bersama-sama mengucapkan komitmen hidup baru:
Tuhan sumber hikmat dan kebaikan
Dari kisah Abraham, kami belajar tentang rancangan-Mu yang
melebihi segala keraguan
Dari kisah Yakub, kami memahami, betapa Engkau mencari dan
menumbuhkan karakter baru
Dari Debora, kami belajar tentang perempuan yang dikaruniai
hikmat untuk memberi jalan keluar bagi bangsanya
Dari kisah kehidupan Saul, kami terbungkam oleh sikap arogansi
yang mengandalkan diri
Dari kisah Maria Magdalena, kami belajar tentang duduk dan
belajar di kaki-Mu
Sesungguhnya hanya dengan hikmat-Mu, kami beroleh kebenaran
Hanya dengan kepandaian yang datang dari-Mu, kami memiliki
kemauan untuk memperjuangkan keadilan, mengabdi pada
kebenaan.
Dari semua kehendak-Mu, kami bertumbuh dalam pribadi yang
benar
Sekarang, ya Tuhan ………..
Berilah kekuatan rahmat-Mu, sehingga kami mengenal segala
jalan-Mu
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Tumbuhkan sebuah komitmen bahwa semua yang berasal dari
Engkau adalah terang yang sempurna
Dan sejak hari ini, kami terus bertumbuh seturut rancangan-Mu
sampai selama-lamanya
(Pelayan mengajak jemaat bersalaman sambil berkata: Hikmat
Tuhan adalah jalan kekal)
Nyanyian

: KPP 89:1-5 ‘Mari Pujilah Tuhanmu’

PUJIAN MAZMUR
Pemazmur
: Jemaat Tuhan, mari berdiri dan memadahkan Mazmur 119:73-80

(duduk)

6

PEMBERITAAN FIRMAN
▪ Doa dan pembacaan Alkitab ‘Yeremia 18:1-12’
▪ Ucapan bahagia oleh Pelayan …………..
▪ Nyanyian ‘Haleluya’
Haleluya -- Haleluya -- Haleluya
▪ Khotbah
AKSI SPONTANITAS
Pelayan
: Hari ini kita mengakhiri suatu perayaan bulan pendidikan GMIT
Melalui firman-Nya kita belajar tentang panggilan melepas dosa
Dosa yang mengikat secara pribadi maupun struktur-struktur dosa
yang mengancam kehidupan persekutuan
Salah satu tantangan kita saat ini adalah bersama-sama bergumul
tentang pendidikan di GMIT
Kita bergumul dengan persoalan dana dan fasilitas
Sekarang, mari kita melakukan suatu aksi bersama
Suatu tindakan berbagi dan saling meringankan beban sebagai umat
yang peduli dengan pendidikan di GMIT
Seberapa besar pun yang kita lakukan, kita melakukannya dengan
percaya bahwa Tuhan meminta kita untuk saling menopang di dalam
kasih
Nyanyian

: ‘Nyamanlah Jiwaku’ (Persembahan pendidikan diedarkan)
Ketika hidupku sentosa teduh,
Ataupun sengsara penuh,
Di dalam kasih-Mu ku tinggal teguh,
Nyamanlah, nyamanlah jiwaku.
Refr: Nyamanlah jiwaku,
Nyamanlah, nyamanlah jiwaku.
Meski oleh Iblis aku diserang,
Hatiku tenang dan teguh,
Sebab Kristus t'lah menyelamatkanku;
DarahNya menebus jiwaku.
Bukan sebagian dosaku ini,
Melainkan seg'nap dosaku
Dipaku di salib, dihapus penuh
Hai, pujilah Tuhan, jiwaku!
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Marilah, ya Tuhan, datanglah seg'ra,
Dengan sepenuh kuasa-Mu:
Nafiri berbunyi dan langit lenyap
Ya, tetap nyamanlah jiwaku.
PENGAKUAN IMAN RASULI
Diaken 2
: Mari kita berdiri dan bersama-sama ikrarkan Pengakuan Iman
Rasuli ………
Nyanyian

: KJ 343:1 ‘Dunia Dalam Rawa Paya’

Dunia dalam rawa paya berjuang t’rus.
Kristen, manakah cahaya Injil kudus?
Biar dalam g’lap gulita bergemilang t’rang berita:
Satu saja Tuhan kita, Sang Penebus. (duduk)
PERSEMBAHAN

Diaken 3

: Saatnya kita memberi persembahan dengan keyakinan akan
panggilan mengucap syukur dan mengingat perkataan firman
Tuhan: Beginilah firman TUHAN: "Janganlah orang bijaksana
bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat
bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah
karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah
bermegah karena yang berikut: bahwa ia memahami dan
mengenal Aku, bahwa Akulah TUHAN yang menunjukkan kasih
setia, keadilan dan kebenaran di bumi; sungguh, semuanya itu
Kusukai, demikianlah firman TUHAN” (Yeremia 9 : 23 – 24) .
Mari kita berdoa: …..

Nyanyian

: KJ 393 ‘Tuhan Betapa Banyaknya, Berkat Yang Kau Beri’
Tuhan, betapa baiknya berkat yang Kauberi,
istimewa rahmatMu dan hidup abadi.
Refr: T’rima kasih, ya Tuhanku atas keselamatanku!
Padaku telah Kauberi hidup bahagia abadi.
Sanak saudara dan teman Kaub’ri kepadaku;
berkat terindah ialah ‘ku jadi anak-Mu.
Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya:
hendak kupuji nama-Mu tetap selamanya.

DOA SYAFAAT
PENGUTUSAN
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Pelayan

Nyanyian

Jemaat

Nyanyian
BERKAT
Pelayan

Nyanyian

: Jemaat Tuhan berdirilah sekarang ………
Tuhan mengutus kita ditengah dunia, karena itu cerdiklah seperti
ular dan tuluslah seperti merpati
Nyatakan terang hikmat Tuhan ditengah kegelapan
: (‘Jadilah T’rang’)

: Kami percaya akan penyertaan Tuhan
Dia telah mengaruniakan kepandaian dan pengetahuan damai
sejahtera
Sehingga kami pergi dengan damai sejahtera dan akan kembali
dengan damai sejahtera
: (‘Jadilah T’rang’)
: Terimalah berkat Tuhan ………
Tuhan mengangkat tangan dan mengurapmu dengan umur
panjang, kekayaan dan hormat. Tuhan menumbuhkan kasih,
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan,
kesetiaan, kelemahlembutan, dan penguasaan diri dalam
penyertaan Bapa, Anak dan Roh Kudus.
: ‘Amin’
Amin -- Amin -- Amin

CATATAN AKSI SPONTANITAS
Persembahannya digunakan sebagai bantuan jemaat kepada Sekolah GMIT terdekat.
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