TATA IBADAH MINGGU, 05 AGUSTUS 2018
(MINGGU BIASA - HIJAU)
“BEKERJALAH, UNTUK MAKANAN YANG TIDAK BINASA”




Latihan lagu
Penayangan/Pembacaan warta lisan
Saat hening

A.
1.

JEMAAT BERHIMPUN

AJAKAN BERIBADAH (JEMAAT DUDUK)
Pnt. : Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang dan berbakti di
hadapan Alah pada saat ini. Oleh sebab itu, marilah kita
mempersiapkan hati dan pikiran kita, agar ibadah kita ini dapat
menghadirkan kasih Tuhan, seperti yang dikatakan FirmanNya : “Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di
hadapan TUHAN yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita,
dan kitalah umat gembalaan-Nya dan kawanan domba tuntunan
tangan-Nya.” (sumber tidak perlu dibacakan : MAZMUR 95 : 6-7).
Mari kita berdiri, kita naikan syukur dengan sepenuh hati dan
jiwa kita untuk memuliakan keagungan dan kebesaran namaNya.

2. PROSESI DIIRINGI NYANYIAN JEMAAT (JEMAAT BERDIRI)
(Sementara Jemaat menyanyi; Penatua (Pnt), Pelayan Firman (PF), Pelayanan
Liturgi (PL) dan Pelayan Ibadah lainnya memasuki ruang ibadah)

J

: (Menyanyikan) KJ 15 : 1-3
BERHIMPUN SEMUA
1) Berhimpun semua menghadap Tuhan
dan pujilah Dia, Pemurah benar.
Berakhirlah segala pergumulan,
diganti kedamaian yang besar.
2) Hormati nama-Nya serta kenangkan
mujizat yang sudah dibuat-Nya.
Hendaklah t’rus syukurmu kaunyatakan
di jalan hidupmu seluruhnya.
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3) Berdoa dan jaga supaya jangan
penggoda merugikan jiwamu.
Di dunia tegaklah kemenangan
dan dasarnya imanmu yang yang teguh.

3. VOTUM
PL
J

: Pertolongan kita di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit
dan bumi, yang kasih setia-Nya kekal untuk selama-lamanya.
: (Menyanyikan) A----min, amin, a---min.

4. SALAM
PL
J

: Kasih setia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari
Tuhan Yesus Kristus menyertai Saudara sekalian.
: Dan menyertai Saudara juga!

5. KATA PEMBUKA (JEMAAT DUDUK)
PL

: Jemaat yang dikasihi Tuhan …
Tema ibadah hari ini adalah, “BEKERJALAH, UNTUK
MAKANAN YANG TIDAK BINASA”. Bekerja adalah hakikat
Allah. Allah kita bukanlah sekadar konsep atau simbol belaka,
tetapi Allah yang hidup dan bertindak. Kita dapat membacanya
dalam Alkitab kita. Dimulai dari kisah penciptaan,
pemeliharaan, penyelamatan dan pembaruan yang dilakukan
Allah, kita dapat menyimpulkan bahwa Allah selalu bekerja.
Demikian halnya dengan ke-Allah-an yang kita kenal dalam diri
Yesus Kristus. Di dalam YOHANES 5 : 17 Tuhan Yesus berkata :
“Bapa-Ku bekerja sampai sekarang, maka Aku pun bekerja juga.”
Jemaat Tuhan … jika Allah terus bekerja, maka bagaimana
dengan manusia? Apakah manusia juga demikian? Ya
kenyataannya demikian … manusia bekerja dengan susah
payah untuk menjalani kehidupan. Akan tetapi, apakah itu yang
diinginkan Tuhan? Karena seringkali manusia masa kini
bekerja dengan kerakusan, ketamakan, dan ketidakpedulian
terhadap sesama. Manusia hanya bekerja untuk mencari
sesuatu yang memuaskan hawa nafsunya semata.
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Di dalam pelayan firman hari ini, kita akan diingatkan bahwa
setiap pekerjaan yang dilakukan manusia haruslah selalu
mendatangkan berkat dan keselamatan bagi orang lain. Kristus
sangat penting untuk ditempatkan sebagai sentral di dalam
pekerjaan kita.
Oleh sebab itu, sebagai umat tebusan-Nya hendaknya kita
berkata, “Tuhan ..., pakailah hidupku untuk melakukan
pekerjaan-Mu yang mendatangkan kekekalan serta menjadi
saluran berkat-Mu bagi orang lain. Jadikan aku alat ditanganMu.”

6. NYANYIAN JEMAAT
J

: (Menyanyikan) PKJ 258 : 1-2
‘KU INGIN SELALU DEKAT PADA-MU
1) ‘Ku ingin selalu dekat pada-Mu,
mengiring Tuhan tiada jemu.
Bila Kaupimpin jalan hidupku,
tidak ‘ku takut ‘kan s’gala set’ru.
refrein:
O Jurus’lamat, pegang tanganku:
bimbingan-Mu itu ‘ku perlu.
B’ri pertolongan kuat kuasa-Mu.
O Tuhan Yesus, pegang tanganku!
2) Gelap perjalanan yang aku tempuh,
namun teranglah dalam jiwaku.
Susah sengsara kini kud’rita;
damai menanti di sorga baka.

7. PENGAKUAN DOSA
PL

: Jemaat terkasih, marilah kita menaikkan doa pengakuan dosa
sesuai dengan firman-Nya dalam MAZMUR 32 : 5, “Dosaku
kuberitahukan kepada-Mu dan kesalahanku tidaklah
kusembunyikan; aku berkata : “Aku akan mengaku kepada
TUHAN pelanggaran-pelanggaranku,” dan Engkau mengampuni
kesalahan karena dosaku.”
(Jemaaat diberikan kesempatan selama 30 detik untuk menaikan doa
pengakuan dosa secara pribadi diiringi instrumen)
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PL

: Ya Bapa, inilah doa pengakuan dosa anak-anak-Mu.
Seringkali kami bekerja hanya untuk diri kami sendiri. Setiap
usaha yang kami lakukan dengan kerja keras, hanya
diperuntukkan untuk memuaskan kebutuhan kami belaka.
Tidak jarang cara-cara yang tidak berkenan mewarnai seluruh
kinerja kami. Sehingga apa yang kami lakukan bukan
mendatang berkat, tetapi malapetaka bagi orang lain.
Ketika kami berdoa kepada-Mu, motivasi kami tidaklah tulus
dan murni. Kami sering beranggapan Engkau sebagai sumber
berkat bilamana diperlukan. Tetapi setelah mendapatkannya,
kami lupa bersyukur, karena kami asyik dengan apa yang kami
peroleh. Apalagi ketika kami diminta untuk membagikan
berkat kami untuk orang lain. Kami berkeberatan untuk
melakukannya.
Ya Roh Kudus … mampukan kami untuk belajar lebih mengenal
pribadi Yesus dan melakukan kehendak-Nya, bukan karena ada
niatan tersembunyi, tetapi karena kami dengan sungguh hati
mengasihi Engkau sebagai Juru Selamat kami yang hidup.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

8. NYANYIAN JEMAAT
J

: (Menyanyikan) NKB 16 : 1-3
‘KU AMAT HAUS DI GURUN DOSA
1) ‘Ku amat haus di gurun dosa dan cela,
tak kudapatkan air yang segar.
Tetapi ‘ku hampiri salib Golgota,
‘ku dapat air hidup yang benar.
refrein :
Minum pada sumber air hidup,
puas jiwaku, bersuka hatiku;
Minum pada sumber air hidup,
o ajaib dan berlimpah bagiku!
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2) Segarlah air hidup dari Allahku,
membuat hatiku t’rus bergemar;
Anug’rah dan kemuliaan pun milikku,
tetap kupuji Allah yang besar.
3) Pendosa, tak inginkah ‘kau ke Kalvari?
Di sana air t’lah berbual t’rus.
Bagimu air itu bebas diberi;
jiwamu puas oleh Penebus.
9. BERITA ANUGERAH (JEMAAT BERDIRI)
PL : Setiap orang yang mengingat akan Kasih Allah dan datang
dengan sepenuh hati atas penyesalan dosa-dosanya, baginya
tersedia anugerah pengampunan dari Tuhan sebagaimana
firman-Nya dalam MARKUS 11 : 24, “Karena itu Aku berkata
kepadamu: apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah
bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan
kepadamu”
Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
J
: Syukur kepada Allah!
(Seluruh Jemaat saling bersalaman sambil berkata :
“Damai Tuhan besertamu!”)
10. NYANYIAN JEMAAT (JEMAAT BERDIRI)
J
: (menyanyikan )
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B.

PELAYANAN FIRMAN

11. DOA PELAYANAN FIRMAN (JEMAAT DUDUK)
PF

J

: (Mengucapkan doa mohon pertolongan Roh Kudus untuk
pelayanan Firman, diakhiri dengan “Kami berdoa di dalam
nama Tuhan Yesus Kristus”)
: Amin.

12. PEMBACAAN ALKITAB
A. BACAAN I
L1 : Bacaan diambil dari KELUARAN 16 : 2-4, 9-15.
Demikianlah sabda Tuhan!
J
: Syukur kepada Allah!
B. ANTAR BACAAN
Pnk. : Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan
mendaraskan/menyanyikan MAZMUR 78 : 23-29. (HAL.
10-12)

C. BACAAN II
L2 : Bacaan diambil dari EFESUS 4 : 1-16.
Demikianlah sabda Tuhan!
J
: Syukur kepada Allah!
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D. BACAAN III/INJIL (JEMAAT BERDIRI)
PF : Bacaan ketiga diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus
menurut YOHANES 6 : 24-35.
Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka
yang
mendengarkan
Firman
Allah
dan
yang
memeliharanya. Haleluya!
J
: (Menyanyikan) Haleluya, Haleluya, Halelu---ya!
13. KHOTBAH (JEMAAT DUDUK)

“BEKERJALAH, UNTUK MAKANAN YANG TIDAK BINASA”
14. SAAT HENING

15. PADUAN SUARA/VOCAL GROUP/KELOMPOK MUSIK
16. PENGAKUAN IMAN (JEMAAT BERDIRI)
Pnt. : Jemaat diundang untuk berdiri.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini
dan masa yang akan datang, kita mengikrarkan Pengakuan
Iman Rasuli demikian …
J
: (Mengucapkan Pengakuan Iman) Aku percaya … dst.
17. DOA SYAFAAT (JEMAAT DUDUK)
PF : (Mengajak Jemaat berdoa dan diakhiri dengan “Kami berdoa di
dalam nama Tuhan Yesus Kristus”)
J
: Amin.

C.

PELAYANAN PERSEMBAHAN

18. NAS PERSEMBAHAN
Pnt. : Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1
KORINTUS 16 : 2, “Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu
hendaklah kamu masing-masing -sesuai dengan apa yang kamu
peroleh- menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah,
supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan, kalau aku
datang.”
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19. NYANYIAN JEMAAT
J
: (Menyanyikan) PKJ 265 : 1-2
BUKAN KAR’NA UPAHMU
1) Bukan kar’na upahmu
dan bukan kar’na kebajikan hidupmu,
bukan persembahanmu
dan bukan pula hasil perjuanganmu:
Allah mengampuni kesalahan umat-Nya,
oleh kar’na kemurahan-Nya;
melalui pengorbanan Putra Tunggal-Nya
ditebus-Nya dosa manusia.
refrein :
Bersyukur, hai bersyukur,
kemurahan-Nya pujilah!
Bersyukur, hai bersyukur selamanya!
2) Janganlah kau bermegah
dan jangan pula meninggikan dirimu;
baiklah s’lalu merendah
dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya.
Keangkuhan tiada berkenan kepada-Nya;
orang sombong direndahkan-Nya.
Yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh,
yang rendah ’kan ditinggikan-Nya.
20. DOA PERSEMBAHAN (JEMAAT BERDIRI)
Pnt. : Mari kita bawa persembahan kita dalam doa : …
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
J
: Amin.

D.

PENGUTUSAN

21. NYANYIAN JEMAAT (JEMAAT BERDIRI)
J
: (Menyanyikan) KJ 278 : 1-3
BILA SANGKAKALA MENGGEGAP
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1) Bila sangkakala menggegap dan zaman berhenti,
fajar baru yang abadi merekah;
bila nanti dibacakan nama orang tertebus,
pada saat itu aku pun serta.
refrein :
Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan,
bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta.
2) Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya
dibangkitkan pada pagi mulia
dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah,
pada saat itu aku pun serta.
3) Dari pagi hingga malam, mari kita bekerja
mewartakan kasih Tuhan yang mesra.
Bila dunia berakhir dan tugasku selesai,
nun di rumah Tuhan aku pun serta.

22. PENGUTUSAN
PF
J
PF
J
PF
J

:
:
:
:
:
:

Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.

23. BERKAT
PF
J

: (Menyampaikan Berkat) …
: (Menyanyikan)
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya!
Amin, amin, amin!

24. PROSESI KELUAR
(Prosesi keluar para pelayan ibadah)

25. SAAT HENING
(Jemaat duduk dan bersaat teduh)
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