KEBAKTIAN UMUM
GKI GUNUNG SAHARI
“Di Tengah Kepalsuan, Ia Datang Membawa
Kesejatian”
MINGGU ADVEN III, 16 DESEMBER 2018
PK. 06.00, 08.00, 10.30 & 17.00 WIB
Pdt. Suta Prawira
I.
PERHIMPUNAN
1.1. Marilah Kita Menghadap Allah Yang Sejati (berdiri)
Pnt : Dahulu,
umat
Tuhan
menanti-nantikan
Juruselamat Yang Sejati, Mesias dari Allah. Tuhan
Yesus adalah Mesias Yang Sejati itu. Firman Tuhan
berkata: “…marilah kita menghadap Allah dengan
hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang
teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari
hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh
dengan air yang murni.” (Ibrani 10:22).
KJ.76:1,2.: KAU YANG LAMA DINANTIKAN.
1. Kau yang lama dinantikan, Jurus'lamat, datanglah,
agar kami Kau sucikan dari dosa dan cela!
Umat-Mu tetap Kau-tuntun, Kau Harapan kami pun!
Bangsa dunia menunggu penghiburan kasih-Mu.
2. Raja mulia, Kau lahir bagai anak yang lembut,
agar kami Kau-ajari kasih Kerajaan-Mu.
Pimpin kami oleh Roh-Mu, hati pun perintahlah
Dan demi beri kurban darah-Mu, b'rilah damai yang baka!
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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 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!
1.3. Hanya Dari Yang Sejati Kita Memperoleh
Kesejatian
(duduk)
PF : Di dunia ini, aneka kepalsuan ada, bukan hanya
barang-barang palsu, nabi palsu bahkan mesias
palsu pun ada. Di tengah aneka kepalsuan yang
mewarnai wajah dunia, Allah hadir membawa
kesejatian. Di dalam Yesus, kesejatian cinta,
kesejatian hidup itu sempurna. “....bahwa Anak
Allah telah datang dan telah mengaruniakan
pengertian kepada kita, supaya kita mengenal Yang
Benar; dan kita ada di dalam Yang Benar, di dalam
Anak-Nya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang
benar dan hidup yang kekal.”(1 Yohanes 5:20).
Jangan berpaling dari-Nya sekalipun nikmat dunia
yang palsu menggoda, karena hanya dari Allah
yang sejati, kita akan memperoleh hidup yang
sejati !
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NKB.187:1, 3 : NIKMAT DUNIA MENGGODAKU
Syair: I Would Be Like Jesus; James Rowe
Terjemahan: Tim Nyanyian GKI, Lagu: B.D. Ackley

1. Nikmat dunia menggodaku pasti sia-sia.
'Ku tak ingin diperbudak oleh harta fana.
Refrein:
Yesuslah teladanku di sepanjang jalanku.
Yesuslah teladanku pada tiap waktu.
3. Di sepanjang ziarahku yang menuju sorga,
akan 'ku kisahkan ihwal kasih dan rahmat-Nya.
Refrein.
1.4. Adakah Kita Ada Di Antara Mereka?
PF : Kepalsuan acapkali memikat dan mempesona umat
Allah.
Ibadah yang penuh kepalsuan, hidup
pertobatan yang palsu, dan kesalehan hidup sosial
yang palsu. Melalui para nabi-Nya, berkali-kali Allah
menegur
umat-Nya.
“Janganlah
merancang
kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain
dan janganlah mencintai sumpah palsu. Sebab
semuanya itu Ku-benci, demikianlah firman TUHAN.”
(Zakaria 8:17) ….Adakah kita di antara mereka ?
NKB 11:1, 4. : YA YESUS, TEBUSLAH
Syair: Whiter Than Snow; James Nicholson
Terjemahan: F. Suleeman, Lagu: William G. Fischer

1. Ya Yesus, tebuslah seg'nap dosaku.
'Ku rindu 'Kau tinggal t'rus di hatiku.
Enyahkan berhala dan musuh keji
dan basuhlah daku menjadi bersih
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Refrein :
Hatiku 'kan bak salju persih,
kar'na darah-Mu membasuhku bersih.
4. Ya Yesus, 'Kau lihat 'ku menanti-Mu,
seg'ra datanglah dan tebus hidupku.
Kasih-Mu besar, indah dan abadi,
oh, basuhlah daku menjadi bersih.
1.5. Kabar baik Yang Memulihkan
(berdiri)
PF : “Aku
telah
menghapus
segala
dosa
pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan
angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup.
Kembalilah kepada-Ku, sebab Aku telah menebus
engkau!” (Yesaya 44:22)
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
Jmt : Syukur kepada Allah !
PKJ.245:1,2,3.: SEPERTI WANITA DI PINGGIR SUMUR
Syair dan lagu: Like The Woman At The Well / Fill My Cup Lord, Richard
Blanchard, 1959,
Terjemahan: Yamuger, 1999, do = g 4 ketuk

1. Seperti wanita di pinggir sumur, betapa haus jiwaku.
‘Ku mendengar Yesus berkata,
“Minumlah air hidup yang kekal.”
Refrein:
Ya Tuhanku, b’ri aku minum
dan puaskan haus jiwaku;
b’riku makan, hingga jiwaku kenyang.
Ya Tuhan, baharui diriku.
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(jemaat saling memberi salam sambil berkata: Damai
Tuhan bersertamu)
2. Tak terbilang orang yang merindukan
nikmatnya dunia yang fana;
tetapi tiada harta indah
setara Yesus Kristus, Tuhanku.
Refrein.
II.
2.1.
2.2.
PF
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PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
Pembacaan Alkitab : Lukas 3: 7-18.
: 7 Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang
kepadanya untuk dibaptis, katanya: "Hai kamu
keturunan
ular
beludak!
Siapakah
yang
mengatakan kepada kamu melarikan diri dari
murka yang akan datang? 8 Jadi hasilkanlah buahbuah yang sesuai dengan pertobatan. Dan
janganlah berpikir dalam hatimu: Abraham adalah
bapa kami! Karena aku berkata kepadamu: Allah
dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari
batu-batu ini! 9 Kapak sudah tersedia pada akar
pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan
buah yang baik, akan ditebang dan dibuang ke
dalam api." 10 Orang banyak bertanya kepadanya:
"Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?"
11 Jawabnya: "Barangsiapa mempunyai dua helai
baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak
punya, dan barangsiapa mempunyai makanan,
hendaklah ia berbuat juga demikian." 12 Ada datang

juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan
mereka bertanya kepadanya: "Guru, apakah yang
harus kami perbuat?" 13 Jawabnya: "Jangan
menagih lebih banyak dari pada yang telah
ditentukan bagimu." 14 Dan prajurit-prajurit
bertanya juga kepadanya: "Dan kami, apakah yang
harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada
mereka: "Jangan merampas dan jangan memeras
dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." 15 Tetapi
karena orang banyak sedang menanti dan
berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya
tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias,
16 Yohanes menjawab dan berkata kepada semua
orang itu: "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi
Ia yang lebih berkuasa dari padaku akan datang
dan membuka tali kasut-Nyapun aku tidak layak. Ia
akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan
dengan api. 17 Alat penampi sudah di tangan-Nya
untuk membersihkan tempat pengirikan-Nya dan
untuk mengumpulkan gandum-Nya ke dalam
lumbung-Nya, tetapi debu jerami itu akan dibakarNya dalam api yang tidak terpadamkan." 18 Dengan
banyak nasihat lain Yohanes memberitakan Injil
kepada orang banyak.
”Yang
berbahagia
ialah
mereka
yang
mendengarkan
firman
Allah
dan
yang
memeliharanya."(Lukas 11:28). Maranatha !
Jmt : (Menyanyikan) Maranatha-Maranatha-Maranatha
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2.3. Drama Singkat
2.4. Khotbah :
“Di Tengah Kepalsuan, Ia Datang Membawa
Kesejatian”
2.5. Saat Hening
2.6. Persembahan Pujian
Kebaktian I
: PS Gema Kasih
Kebaktian II
: PS Kidung Agung
Kebaktian III
: PS Imanuel
Kebaktian IV
: PS Efrata
2.7. Pengakuan Iman Rasuli
Pnt : Bersama dengan gereja di segala
tempat, marilah kita mengikrarkan
iman percaya kita, seturut dengan
Iman Rasuli. Aku percaya…

(berdiri)
abad dan
pengakuan
Pengakuan

2.8. Tayangan Aksi Kasih Natal
2.9. Doa Syafaat

(duduk)

III. UCAPAN SYUKUR
3.1. Allah Telah Memberi Sumber Hidup Yang Sejati
Pnt : Tuhan Yesus berkata kepada mereka: “Akulah roti
hidup; barangsiapa datang kepada-Ku, ia tidak
akan lapar lagi, dan barangsiapa percaya kepadaKu, ia tidak akan haus lagi.” (Yohanes 6:35).
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Marilah kita bersyukur sebab Allah telah
memberikan sumber hidup yang sejati yaitu Tuhan
Yesus Kristus.
NKB.179:1,2,3.: LAMA KUENGGAN MENGIKUT JALAN
TUHAN
Syair dan lagu: Long My Stubborn Will Kept Saying; Haldor Lillenas
Terjemahan: P.H. Pouw / B. Maruta

1. Lama 'ku enggan mengikut jalan Tuhan,
hanya turut hawa nafsu diriku.
Serta 'ku memandang Penebus di salib,
aku berserah kepada Rajaku.
Refrein:
Iring kehendak Mukhalis sungguh indah,
ada damai, hilanglah keluh kesah.
Jiwa dapat berteduh dalam naungan Tuhanku,
dan merasa perhentian-Nya.
2. Set'lah tubuhku dan jiwa 'ku serahkan
pada Tuhan dengan sungguh dan tetap,
'Ku miliki rasa damai serta aman,
meskipun di dalam jurang yang gelap.
Refrein.
3. Seg'nap waktuku sekarang Tuhan punya,
pun rencana hidupku dan hartaku.
Tiap hari aku junjung Firman Allah,
dan mashyurkan nama Yesus, Rajaku.
Refrein.
3.2. Doa Syukur

(berdiri)
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3.3. Ingatlah Ini
Pnt : Di dalam Tuhan Yesus, segala yang sejati itu kita
peroleh dari Allah: cinta sejati, hidup sejati,
kebenaran yang sejati, kebaikan yang sejati…
Lagu Tema:
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IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT
4.1. Kita Diutus Membawa Kesejatian
PF : “Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah
aku
menasihatkan
kamu,
supaya
kamu
mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan
yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada
Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati.” (Roma 12:1.)
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NKB.193:1,3. : AKU HENDAK TETAP BERHATI TULUS
Syair: I Would Be True; Howard A. Walter
Terjemahan: Tim Nyanyian GKI, Lagu: Joseph Y. Peek

1. Aku hendak tetap berhati tulus
kar'na teman mempercayaiku.
Aku hendak tetap berjalan lurus,
kar'na teman t'lah mengasihiku;
kar'na teman t'lah mengasihiku.
3. Aku hendak tetap menjadi kawan
bagi yang hatinya penat, sendu.
Dan kasihku ingin t'rus 'ku bagikan,
serta imbalan tiada 'ku perlu;
serta imbalan tiada 'ku perlu.
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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