KEBAKTIAN UMUM
GKI GUNUNG SAHARI
“Di Tengah Kegelisahan, Ia Datang Membawa
Harapan”
MINGGU ADVEN I, 2 DESEMBER 2018
PK. 06.00, 08.00, 10.30 & 17.00 WIB
Pnt. Kristina Simaremare
I.
PERHIMPUNAN
1.1. Kita Datang Memenuhi Ajakan-Nya Yang
Melegakan
(berdiri)
Pnt : Dahulu, umat merindukan datang-Nya Sang Mesias
dari Allah seperti yang dinubuatkan Nabi Yesaya:
“Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan
taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan
berbuah. Roh TUHAN akan ada padanya, roh hikmat
dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh
pengenalan dan takut akan TUHAN;”(Yesaya 11:12). Mesias itu sudah datang dan berkata: “Marilah
kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban
berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu.”
(Matius 11:28)
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KJ 84 : 1, 2. : YA YESUS, DIKAU KURINDUKAN
Syair: O du mein Trost und susses Hoffen, Carl Wilhelm Osterwald (1820–1887)
Terjemahan: H. A. Pandopo, 1978/1981
Lagu: Johann Wolfgang Franck, 1681

1. Ya Yesus, Dikau kurindukan,
lipurkan lara batinku;
seluruh hatiku terbuka
menyambut kedatangan-Mu.
Bahagia, Terang sorgawi,
Engkau harapan dunia:
Terbitlah, Surya Mahakasih,
dan jiwaku terangilah!
2. Hatiku biar Kau-jadikan
palungan-Mu yang mulia
dan dalam aku Kau-cerminkan
terang sorgawi yang baka,
sebab dengan kehadiran-Mu
keluhan batinku lenyap.
Kiranya lahir dalam aku
dan tinggallah serta tetap!
1.2. Pernyataan & Salam
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang
menjadikan langit dan bumi, yang memelihara
ciptaan-Nya untuk selama-lamanya.
Jmt : (menyanyikan) Amin, amin, amin
PF : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa
kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai
Saudara sekalian.
Jmt : dan menyertai saudara juga!
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1.3. Sapa Pembuka
(duduk)
PF : Di dalam dunia ini, setiap masa dan setiap orang
memiliki masalahnya masing-masing. Aneka macam
perkara, ada yang dapat kita mengerti, ada pula yang
melampaui kemampuan kita mengerti. Yesaya 28:
16, “sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH:
"Sesungguhnya, Aku meletakkan sebagai dasar di
Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu
penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh: Siapa
yang percaya, tidak akan gelisah!” Percaya bahwa
Allah tidak pernah membiarkan anak-anak-Nya
menghadapi sendiri setiap persoalan. Dunia rentan
gelisah, namun Allah kita memberi rasa percaya. Di
tengah kegelisahan, Ia datang membawa
pengharapan. Ia adalah Allah yang peduli
KP PDP GKI Gunsa-No.247.: ALLAH PEDULI
(dinyanyikan 2 kali)
Lirik&lagu: Jonathan Prawira

Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti
Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini
Satu perkara yang ku simpan dalam hati
Tiada satupun kan terjadi tanpa Allah peduli
Refrein :
Allah mengerti Allah peduli
Segala persoalan yang kita hadapi
Tak akan pernah dibiarkan-Nya
Ku-bergumul sendiri s'bab Allah mengerti
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1.4. Apakah kita sering kurang percaya ?
PF : Tatkala rasa percaya kepada Allah berkurang, rasa
gelisah semakin bertambah. Orang yang kurang
percaya, menjadi kurang peka melihat kehadiran
Allah yang beraneka. Orang yang kurang percaya,
akan mudah menuduh Allah lalu kecewa. Apakah
kita ada di antara mereka? Marilah kita memohon
pengampunan-Nya......
(menaikkan doa pengakuan dosa)
NKB 009 : 1, 2 – ENGKAU SABAR MENANTI
Syair: O Jesus, Thou Art Standing; W.W. How
Terjemahan: E. L. Pohan
Lagu: Edward Husband & Justin H. Knecht

1. Engkau sabar menanti, sedikit tak jemu
menunggu 'ku bukakan bagi-Mu pintuku.
Tuhanku 'ku akui: 'Ku-pakai nama-Mu,
tetapi 'ku biarkan di luar Rajaku.
2. Engkau ketuk pintuku, 'ku-lihatlah jelas.
bekas luka di tangan dan muka yang welas.
Sebab dosaku jua terkancing pintuku;
dan 'Kau sabar menunggu 'ku-buka hatiku.
1.5. Ia Selalu Bersedia Memulihkan Kita (berdiri)
PF : “Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan
orang jahat meninggalkan rancangannya; baiklah
ia kembali kepada TUHAN, maka Dia akan
mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia
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memberi pengampunan dengan limpahnya.”
(Yesaya 55:7); “Sebab Aku ini mengetahui
rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku
mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu
rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan
kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari
depan yang penuh harapan.” (Yeremia 29:11).
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
Jmt : Syukur kepada Allah !
NKB 168:1, 2 – KETIKA HILANG SUDAH ASAKU
Syair dan lagu: He Came and Saved My Soul; P.P. Billhorn,
Terjemahan: P. H. Pouw / Tim Nyanyian GKI

1. Ketika hilang sudah asaku, tenaga pun lenyap,
Tuhan Yesus datang meraih diriku,
ditolong-Nya seg'ra.
Refrein:
Seg'ra ditolong-Nya, besar kuasa-Nya.
Bila 'ku lemah, Yesus datanglah,
ditolong-Nya seg'ra
(jemaat saling memberi salam sambil berkata: Damai
Tuhan bersertamu)
2. Ketika aku hampir tenggelam dan maut menyergap,
waktu nyaris hancur oleh kuasa k'lam,
ditolong-Nya seg'ra.
Refrein.
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II.
2.1.
2.2.
PF

PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
Pembacaan Firman : Lukas 21:25-36
: 25 "Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan
bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsabangsa akan takut dan bingung menghadapi deru
dan gelora laut. 26 rang akan mati ketakutan karena
kecemasan berhubung dengan segala apa yang
menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan
goncang. 27 Pada waktu itu orang akan melihat
Anak Manusia datang dalam awan dengan segala
kekuasaan dan kemuliaan-Nya. 28 Apabila
semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan
angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah
dekat." 29 Lalu Yesus mengatakan perumpamaan
ini kepada mereka: "Perhatikanlah pohon ara atau
pohon apa saja. 30 Apabila kamu melihat pohonpohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan
sendirinya bahwa musim panas sudah dekat.
31 Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu
terjadi, ketahuilah, bahwa Kerajaan Allah sudah
dekat. 32 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya
angkatan ini tidak akan berlalu, sebelum semuanya
terjadi. 33 Langit dan bumi akan berlalu, tetapi
perkataan-Ku tidak akan berlalu." 34 "Jagalah
dirimu, supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora
dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan
duniawi dan supaya hari Tuhan jangan dengan
tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat.
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Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi
ini. 36 Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa,
supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari
semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu
tahan berdiri di hadapan Anak Manusia."
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”Yang
berbahagia
ialah
mereka
yang
mendengarkan
firman
Allah
dan
yang
memeliharanya."(Lukas 11:28). Maranatha !
Jmt : (Menyanyikan)Maranatha-Maranatha-Maranatha
2.3. Drama Singkat
2.4. Khotbah :
“Di Tengah Kegelisahan, Ia Datang Membawa
Harapan”
2.5. Saat Hening
2.6. Persembahan Pujian
Kebaktian I
: PS PDP
Kebaktian II&III : Kolintang I
Kebaktian IV
: PS Glorificamus
2.7. Pengakuan Iman Rasuli
(berdiri)
Pnt : Bersama dengan gereja di segala abad dan
tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan
iman percaya kita, seturut dengan Pengakuan
Iman Rasuli. Aku percaya…
2.8. Doa Syafaat
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(duduk)

III. PERSEMBAHAN SYUKUR
3.1. Terlalu Banyak Alasan Untuk Bersyukur
Pnt : Marilah kita bersyukur, dalam aneka gejolak dan
ketidak pastian, Tuhan tidak pernah absen
menyertai kita, khususnya pada masa-masa sulit.
Firman-Nya berkata: “TUHAN ialah Allah kekal
yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung; Ia tidak
menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga
pengertian-Nya. Dia memberi kekuatan kepada yang
lelah dan menambah semangat kepada yang tiada
berdaya.” (Yesaya 40:28-29)
KP PDP Gunsa No.32.—T’RIMAKASIH TUHAN
Ir. Djohan E. Handojo

Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu
Yang ku alami dalam hidupku
Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu
Sepanjang hidupku
Refrein :
Terima kasih Yesusk, buat anugerah yang Kau beri
Sebab hari ini Tuhan adakan Syukur bagi-Mu.
3.2. Doa Syukur

(berdiri)

3.3. Ingatlah Ini
Pnt : Dalam setiap zaman dan setiap orang di dunia ini
mungkin menghadapi kegelisahannya sendiri, jika
itu terjadi ingatlah ini: Dalam kegelisahan, Ia
datang membawa harapan !
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Lagu Tema:
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IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT
4.1. Kita Diutus Menjadi Tanda Kehadiran Allah
PF : Tunas itu tampak kecil namun ia merupakan tanda
sesuatu yang besar. Dimana ada tunas di situ
pertanda ada kehidupan dan ada harapan. Tuhan
selalu hadir, kita diutus untuk menjadi tanda-tanda
kehadiran-Nya!
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NKB.216:1, 3, TUHAN, ENGKAULAH HADIR
Syair: En Medio de la Vida; Mortimer Arias
Terjemahan: H.A. Pandopo, Lagu: Antonio Auza
Hak Cipta: Instituto Superior

1. Tuhan Engkaulah hadir di dalam hidupku;
sama dengan udara 'ku hirup kasih-Mu.
Dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja;
tubuh dan panca indra, 'Kau menggerakkannya.
Refrein:
Dikau yang 'ku kasihi dalam sesamaku
Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu!
3. Di dalam suka-duka 'Kau ingin beserta,
turut memperjuangkan damai sejahtera.
'Kau datang dalam Kristus, dosa dihapus-Nya.
Dalam kerajaan-Mu 'Kau-ubah dunia.
Refrein.
4.2. Berkat
PF : Tuhan memberkati engkau dan melindungi
engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahNya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan
menghadapkan
wajah-Nya
kepadamu
dan
memberi engkau damai sejahtera.
Jmt : (menyanyikan) Maranatha, Maranatha, Maranatha,
Maranatha, Maranatha, Amin, amin, amin.
(Jemaat tetap berdiri sampai prosesi keluar Pelayan Firman)
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