KEBAKTIAN UMUM
GKI GUNUNG SAHARI
“Di Tengah Berita Bohong, Ia Datang Membawa
Kebenaran”
MINGGU ADVEN II, 9 DESEMBER 2018
PK. 06.00, 08.00, 10.30 & 17.00 WIB
Pdt. David Sudarto
I.
PERHIMPUNAN
1.1. Kita Datang Kepada Sumber Kebenaran (berdiri)
Pnt : Kita datang kepada Allah, Sang Kebenaran yang
dahulu amat dinanti-nantikan umat-Nya, seperti
seruan pemazmur: “Bawalah aku berjalan dalam
kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah
Allah yang menyelamatkan aku, Engkau kunantinantikan sepanjang hari.” (Mazmur 25:5). Dalam
Kristus, semua janji-Nya benar tergenapi !
KJ 85:1,7,10.: KUSONGSONG BAGAIMANA
Syair: Wie sen, Terjemahan: H. A. Pandopo, 1977,
Lagu: Melchior Teschner, 1614

1. Kusongsong bagaimana, ya Yesus, datang-Mu?
Engkau Terang buana, Kau Surya hidupku!
Kiranya Kau sendiri Penyuluh jalanku,
Supaya kuyakini tujuan janji-Mu.
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7. Tak usah cari jalan, tak usah berlelah,
bersusah siang-malam mengatur datang-Nya.
Sengaja Ia datang melipur laramu,
Menaruh kasih sayang, membuka belenggu.
10. Yang datang menghakimi seisi dunia,
rahmani dan rahimi membela umat-Nya.
Ya datang, Matahari, sinari umat-Mu;
Pada-Mu kami cari bahagia penuh.
1.2. Pernyataan dan Salam Damai Sejahtera-Nya
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan
yang menjadikan langit dan bumi, yang
memelihara ciptaan-Nya sampai selamalamanya.
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!
1.3. Kebenaran, Cahaya Kehidupan
(duduk)
PF : Kabar bohong adalah kabar buruk bagi
kehidupan karena selalu meminta korban.
Namun terkadang, kebohongan di dunia ini
menjadi lazim, karena itu tidaklah mudah
menyuarakan kebenaran di tengah situasi sosial
di mana kebohongan telah menjadi lazim
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mengisi ruang publik. Namun, menyampaikan
kebenaran, bagi umat Tuhan sesungguhnya
bukan pilihan, melainkan sebuah keharusan.
Kebenaran adalah suara Allah, dan jati diri
Allah: ! “Tidak pernah Aku berkata dengan
sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak
pernah Aku menyuruh keturunan Yakub untuk
mencari Aku dengan sia-sia! Aku, TUHAN, selalu
berkata benar, selalu memberitakan apa yang
lurus." (Yesaya 45:19). Ia datang membawa
kebenaran, cahaya kehidupan
NKB 50:1, 2: Fajar yang Baru Sudah Rekah
Syair: Aube nouvelle; M. Scouarnec, Terjemahan: F. Suleeman,
Lagu: J. Akepsimas,Hak Cipta: Ed. Musicales Studio SM

1. Fajar yang baru sudah rekah:
Yesus Kristus datang di dunia.
Hari bahagia tinggal tetap:
Siapkan seg'ra jalan bagi-Nya!
Siapkan seg'ra jalan bagi-Nya!
2. Kabar yang baik nyanyikanlah,
Yesus Kristus datang di dunia.
Suara yang nyaring pun bergema:
Siapkan seg'ra jalan bagi-Nya!
Siapkan seg'ra jalan bagi-Nya!
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1.4. Apakah Kita Ada Di Antara Mereka ?
PF : “Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa
yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu
daya. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap
untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya
untuk sekejap mata.” (Amsal 12:17,19). Apakah
kita ada di antara mereka? Mari kita berdoa…
KJ 81:1, 2, O DATANGLAH IMANUEL
1. O, datanglah, Imanuel, tebus umat-Mu Israel
yang dalam berkeluh kesah
menantikan Penolongnya.
Bersoraklah, hai Israel,
menyambut Sang Imanuel!
2. O, datang, Tunas Isai, patahkan belenggu pedih
dan umat-Mu lepaskanlah
dari lembah sengsaranya.
Bersoraklah, hai Israel,
menyambut Sang Imanuel!
1.5. Kabar baik
(berdiri)
PF : “Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam
tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita, yang telah
mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh
bilur-bilur-Nya kamu telah sembuh. Sebab
dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi
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sekarang kamu telah kembali kepada gembala
dan pemelihara jiwamu.” (1 Petrus 2:24-25).
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
Jmt : Syukur kepada Allah !
KJ.427:1,3: KUSUKA MENUTURKAN
1. 'Ku suka menuturkan cerita mulia,
cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya.
'Ku suka menuturkan cerita yang benar,
penawar hati rindu, pelipur terbesar.
Refrein :
'Ku suka menuturkan, 'ku suka memasyhurkan
cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya.
(jemaat saling memberi salam sambil berkata: Damai
Tuhan bersertamu)
3. 'Ku suka menuturkan cerita mulia;
setiap kuulangi bertambah manisnya.
'Ku suka menuturkan sabda-Nya yang besar;
dan yang belum percaya, supaya mendengar.
Refrein.
II.
2.1.
2.2.
PF
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PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
Pembacaan Alkitab : Lukas 3:1-6.
: 1 Dalam tahun kelima belas dari pemerintahan
Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi

wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah
Galilea, Filipus, saudaranya, raja wilayah Iturea
dan Trakhonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene,
2 pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi Imam
Besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes,
anak Zakharia, di padang gurun. 3 Maka datanglah
Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan
menyerukan: "Bertobatlah dan berilah dirimu
dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu,
4 seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat
Yesaya: Ada suara yang berseru-seru di padang
gurun: Persiapkanlah jalan untuk Tuhan,
luruskanlah jalan bagi-Nya. 5 Setiap lembah akan
ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan
menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan,
yang berlekuk-lekuk akan diratakan, 6 dan semua
orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan."
”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 Berita Bohong, Ia Datang Membawa
Kebenaran”
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2.5. Saat Hening
2.6. Persembahan Pujian
Kebaktian I & II : VG Gracia
Kebaktian III
: PSA Tunas Zaitun 2
Kebaktian IV
: PSA Tunas Zaitun 1
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. Tayangan Aksi Kasih Natal

(duduk)

2.9. Doa Syafaat
III. PENGUCAPAN SYUKUR
3.1. Marilah Kita Bersyukur
Pnt : Marilah kita bersyukur, di dalam aneka
ketidakpastian di dunia ini, janji Allah adalah
pasti. “Allah bukanlah manusia, sehingga Ia
berdusta bukan anak manusia, sehingga Ia
menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak
melakukannya, atau berbicara dan tidak
menepatinya?” (Bilangan 23:19).
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“Tak berkesudahan kasih setia TUHAN, tak
habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap
pagi; besar kesetiaan-Mu!” (Rat. 3:22-23)
KJ. 450: 1, 2, 3, HIDUP KITA YANG BENAR
1. Hidup kita yang benar,
haruslah mengucap syukur.
Dalam Kristus bergemar; janganlah tekebur.
Refrein :
Dalam susah pun senang; dalam segala hal
aku bermazmur dan ucap syukur;
itu kehendak-Nya
2. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang,
aku akan bersyukur kepada Tuhanku.
Refrein.
3. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur,
kar’na Kristus, Penebus, berkorban bagimu!
Refrein.
3.2. Doa Syukur

(berdiri)

3.3. Ingatlah Ini
PF : Pada dunia kita boleh menaruh curiga, bahkan
terkadang harus, namun tidak pada Allah.
Ingatlah bahwa Allah adalah kebenaran, semua
perkataan-Nya terpercaya, pada-Nya tidak ada
yang patut kita ragukan atau menaruh curiga !
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Lagu Tema:
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IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT
4.1. Kita Diutus Membawa Kebenaran
PF : Kita sudah menerima kebenaran, marilah kita
meneruskannya dalam kehidupan. Di tengah
banyaknya kabar bohong, bawalah kabar baik,
suarakanlah kebenaran.
KJ.426:1,3.: KITA HARUS MEMBAWA BERITA
1. Kita harus membawa berita
Pada dunia dalam gelap
tentang kebenaran dan kasih
dan damai yang menetap,
dan damai yang menetap
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Refrein:
Karna g’lap jadi remang pagi,
dan remang jadi siang t’rang.
Kuasa Kristus ‘kan nyatalah,
rahmani dan cemerlang.
3. Kita harus membawa berita:
Allah itu kasih belas.
Dib'rikan Putra tunggal-Nya,
supaya kita lepas, supaya kita lepas.
Refrein.
4.2. Berkat
PF : Tuhan memberkati engkau dan melindungi
engkau, Tuhan menyinari engkau dengan
wajah-Nya 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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