TATA IBADAH MINGGU, 06 JUNI 2021
(MINGGU BIASA – HIJAU)

“KITA ADALAH SAUDARA”
•

•

Latihan Lagu (Prokantor/Pnk.) & Pembacaan Warta Lisan (Penatua)
› WARTA LISAN (TAYANG)

WARTA LISAN (TAMBAHAN)
Saat Hening
(Memasuki saat teduh sejenak …)
›

A.
1.

BERHIMPUN

AJAKAN BERIBADAH (DUDUK)
Pnt. : Umat yang dikasihi Tuhan,
Mari kita menyambut ibadah saat ini dengan segenap hati dan
jiwa kita, dengan penuh rasa syukur dan pujian kepada-Nya,
sebab Ia layak dipuji.
“Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar, dalam TUHAN!
Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur.
U
: Bersyukurlah
kepada
TUHAN
dengan
kecapi,
bermazmurlah bagi-Nya dengan gambus sepuluh tali!
Pnt. : Nyanyikanlah bagi-Nya nyanyian baru; petiklah kecapi baik-baik
dengan sorak sorai!
U
: Aku hendak memuji TUHAN pada segala waktu; puji-pujian
kepada-Nya tetap di dalam mulutku.”
(MAZMUR 33 : 1-3; 34 : 2)
(Intro KJ 10 langsung dimulai dari sini)

2. PROSESI (BERDIRI)
(Umat menyanyikan)

“PUJILAH TUHAN, SANG RAJA”
KJ 10 : 1, 5
Syair : Lobe den Herren/Praise to the Lord, Joachim Neander 1680, terj.
Yamuger 1975
Lagu : Stralsund 1665/Kitab Freylinghausen 1741
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Pujilah Tuhan! Hai jiwaku,
mari bernyanyi!
Semua makhluk bernafas,
iringilah kami!
Puji terus Nama Yang Mahakudus!
Padukan suaramu: Amin.

3. VOTUM
PL : Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan
langit dan bumi, yang kasih setia-Nya kekal untuk selamalamanya.
U
: (Menyanyikan) KJ 478b, Amin

4. SALAM
PL : Salam, hai sekalian umat Tuhan, semoga segala kasih Allah
menyertai saudara sekalian!
U
: Dan beserta Saudara juga!
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5. KATA PEMBUKA DAN PENGAKUAN DOSA (DUDUK)
PL : Umat yang terkasih,
Allah menciptakan manusia sebagai mahluk yang bersosialisasi
bukan sebagai makhluk individualistis. Itu sebabnya Allah
memberikan Hawa kepada Adam sebagai teman hidup yang
saling mengasihi dan saling menolong. Hal itu juga yang
menjadi misi Allah dalam membentuk sebuah komunitas
terkecil di bumi ini yaitu keluarga. Keluarga yang Allah ciptakan
adalah keluarga yang berlandaskan atas kasih persaudaraan
dan perdamaian. Kasih persaudaraan disini bisa berarti kasih
antara sesama anggota keluarga kita atau orang-orang yang
memang sangat dekat dengan kita. Lebih jauh lagi bahwa
tetangga kita yang tidak berkeyakinan sama dengan kita pun
mereka itu adalah saudara yang harus kita doakan.
Tema ibadah hari ini : “KITA ADALAH SAUDARA”. Melalui
tema ini, kita diajak untuk merenungkan kembali apakah
memang kita benar-benar memahami dan mengaplikasikan
dalam kehidupan sehari-hari makna dari “kita adalah saudara”
yang menjadi misi Allah tersebut.
1 YOHANES 4 : 21 mengatakan : “…: Barangsiapa mengasihi
Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya.”
Untuk itu dengan segala kerendahan hati, kita datang pada
Tuhan mengakui segala dosa dan kesalahan kita dihadapanNya.
Mari kita berdoa :
(Umat berdoa secara pribadi)
PL

: Ya Tuhan, kami mengakui seringkali kami tidak peduli dengan
rasa persaudaraan kami padahal itulah salah satu misi Allah
dalam kehidupan umat manusia, untuk hidup saling mengasihi
dan saling menolong. Ampuni kami ya Tuhan.
Bapa yang baik, terima kasih untuk keluarga dan rekan yang
mungkin seringkali berbeda pandangan dengan kami, namun
anugerah-Mu tetap memelihara kehidupan kami semua.
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U

Sehingga kami boleh memiliki kesempatan untuk menghargai
saudara-saudara kami yang membutuhkan uluran tangan kami,
yang pada akhirnya mereka pun dapat dijangkau bagi
kemuliaan-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon ampun.
: Amin.

6. BERITA ANUGERAH (BERDIRI)
PL : Kami undang Umat untuk berdiri.
Setiap orang yang mengingat akan kasih Allah dan datang
dengan penuh penyesalan atas dosa-dosanya, baginya tersedia
anugerah pengampunan dari Tuhan sebagaimana firman-Nya
dalam 2 PETRUS 1 : 3, “Kuasa Ilahi-Nya telah menganugerahkan
kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh
oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh
kuasa-Nya yang mulia dan ajaib.”
Di dalam Kristus engkau telah diampuni!
U
: Di dalam Kristus engkaupun telah diampuni!
PL : Damai Kristus bagimu!
U
: Damai Kristus bagimu juga!
7. NYANYIAN
(Umat menyanyikan)

“KITA SATU DI DALAM TUHAN”
KJ 256 : 1, 3
Syair dan lagu : A. Simanjuntak 1980
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Tuhan s’lalu memelihara s’luruh alam semesta,
kita pun disuruh-Nya juga, menyatakan kasih-Nya.
Kita pun disuruh-Nya juga, menyatakan kasih-Nya.

B.

PELAYANAN FIRMAN

8. DOA PELAYANAN FIRMAN (DUDUK)
PF : (Mengucapkan doa mohon pertolongan Roh Kudus untuk
pelayanan Firman, diakhiri dengan “Kami berdoa di dalam
nama Tuhan Yesus Kristus”)
U
: Amin.
9. PEMBACAAN ALKITAB (BERDIRI)
PF : Bacaan diambil dari MARKUS 3 : 20-35.
(Pelayan Firman membacakan Markus 3 : 20-35)

U

Demikianlah Firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang
mendengarkan Firman Allah dan yang memeliharanya.
Haleluya!
: (Menyanyikan) Haleluya
Tradisional Gereja
do = a

10. KHOTBAH (DUDUK)

“KITA ADALAH SAUDARA”
11. SAAT HENING
Dilakukan tanpa ada suara apapun.
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12. PADUAN SUARA/VOCAL GROUP/KELOMPOK MUSIK
VIRTUAL CHOIR – KOMISI MUSIK
13. PENGAKUAN IMAN (BERDIRI)
Pnt. : Umat diundang untuk berdiri.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini
dan masa yang akan datang, kita mengikrarkan pengakuan
iman kita seturut dengan Pengakuan Iman Rasuli demikian …
U
: (Mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli) Aku percaya … dst.
14. DOA SYAFAAT (DUDUK)
PF : (Menaikan pokok-pokok Doa Syafaat)
U
: Amin.

C.

PELAYANAN PERSEMBAHAN

15. PENGANTAR PERSEMBAHAN
Pnt. : Umat yang dikasihi Tuhan,
Saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan
persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Seperti yang
tertulis dalam MAZMUR 86 : 12, demikian : “Aku hendak
bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan, Allahku, dengan segenap
hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya.”
Bagi Bapak/Ibu/Sdr., persembahan dapat juga diberikan
melalui transfer maupun melalui QR Code seperti yang tertera
di samping kursi atau di layar.
(Kotak-kotak persembahan dibawa ke depan oleh para pengumpul
persembahan, diiringi musik instrumental)

Kini kita akan membawa persembahan yang tadi telah kita
kumpulkan, ke hadapan Tuhan.
16. DOA PERSEMBAHAN (BERDIRI)
Pnt. : Mari kita bawa persembahan kita dalam doa : …
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
U
: Amin.
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D.

PENGUTUSAN

17. NYANYIAN

“TUHAN MENGUTUS KITA”
PKJ 185 : 1-2, 5
Syair dan lagu : Arnoldus Isaak Apituley 1998
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18. PENGUTUSAN
PF : Peliharalah kehidupan persaudaraan yang Tuhan percayakan
kepada kita, karena itulah yang Allah kehendaki untuk kita
lakukan.
Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan!
U
: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
PF : Jadilah saksi Kristus hingga harinya tiba!
U
: Syukur kepada Allah!
PF : Terpujilah Tuhan!
U
: Kini dan selamanya.
19. BERKAT
PF : (Menyampaikan Berkat) …
U
: (Menyanyikan) Haleluya Amin!
do = a

4 ketuk

Syair dan lagu: Nolan Williams, terj. Juswantori Ichwan

20. PROSESI KELUAR
(Prosesi keluar para pelayan ibadah)

21. SAAT HENING
(Umat duduk dan bersaat teduh)
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