KEBAKTIAN MALAM NATAL
GKI GUNUNG SAHARI

“Di Tengah Ketersisihan, Ia Datang Membawa
Kepedulian”
SENIN, 24 DESEMBER 2018, PK. 18.00 & 21.00 WIB
Pdt. Royandi Tanudjaya
I.
PERHIMPUNAN
1.1. Kita Datang Kepada Allah-Sumber Cinta dan
Pertolongan
(berdiri)
Pnt : Dari dunia kita mengenal aneka macam perggumulan,
namun dari Allah kita mengenal cinta dan pertolongan
yang melegakan. “Aku tahu apa itu kekurangan dan
aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan
dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang
merupakan rahasia bagiku; baik dalam hal kenyang,
maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal
kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala
perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi
kekuatan kepadaku.”(Filipi 4:12-13)
Jmt : “Dari TUHAN datang pertolongan. Berkat-Mu atas
umat-Mu!” (Mazmur 3:9)
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!
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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 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. Dalam Dunia Yang Saling Menyisihkan, Ia Membawa
Kepedulian
(duduk)
PF : Salah satu pengalaman buruk yang bisa menghampiri
kita di dunia ini adalah pengalaman disingkirkan,
merasa tersisih, ditolak dan diabaikan. Tersisih,
seperti para gembala di padang Efrata adalah
menyakitkan, namun itulah cerita yang bisa menjadi
milik siapa saja, bahwa terkadang ada saatnya hidup
berada dalam kegelapan, sunyi, dan tersisih. Dalam
dunia yang saling menyingkirkan, banyak orang
terluka karena ditolak atau disingkirkan, Allah hadir
membawa kepedulian, Ia hendak meraih, merangkul
dan menyelamatkan. "Terpujilah Tuhan, Allah Israel,
sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan
baginya,..” (Lukas 1:68). Dalam ketersisihan, Ia datang
membawa kepedulian.
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KJ.96:1,4.: DI MALAM SUNYI BERGEMA
1. Di malam sunyi bergema nyanyian mulia.
Malaikat turun mendekat dengan beritanya,
"Sejaht'ra bagi dunia, t'lah datang Penebus."
Heninglah bumi mendengar nyanyian yang kudus.
4. Hai, kamu yang menanggung b'rat, yang hidup tertekan,
mendaki, susah jalanmu, langkahmu pun pelan,
Hai lihat, hari jadi t'rang, bebanmu ditebus.
Tabahkan hati dan dengar nyanyian yang kudus.
1.4. Terkadang Kita Tersisih Karena Ulah Kita
PF : Terkadang kita merasa tertolak dan tersisih dari hadirat
Allah, karena ulah kita. Dosa, adalah sesuatu yang membuat
Allah seakan memalingkan wajah-Nya. “Karena semua
orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan
Allah,” (Roma 3:23). Marilah kita mengakuinya dan
memohon pengampunan-Nya...… (doa pengakuan dosa)
KJ.81:1,3. : O, DATANGLAH IMANUEL
1. O, datanglah, Imanuel, tebus umat-Mu Israel
yang dalam berkeluh kesah menantikan Penolongnya.
Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Imanuel!
3. O Surya Pagi, datanglah dan jiwa kami hiburlah;
halaukanlah gelap seram bayangan maut yang kejam.
Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Imanuel!
1.5. Berita Anugerah
(berdiri)
PF : ”...Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan
kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa: Hari
ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan,
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di kota Daud.” (Lukas 2:10-11). “Karena begitu besar
kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah
mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap
orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal.” (Yoh.3:16).
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
Jmt : Syukur kepada Allah !
KJ.105:1,3,4.: YA ANAK KECIL
1. Ya Anak kecil, ya Anak lembut,
Engkau diutus Bapa-Mu dan dari sorga
Mulia Kau jadi hamba terendah,
Ya Anak kecil, ya Anak lembut
(jemaat saling memberi salam sambil berkata: Damai Tuhan
bersertamu)
3. Ya Anak kecil, ya Anak lembut,
Kau turun dari takhta-Mu;
Engkau beri bahagia pengganti duka dunia,
Ya Anak kecil, ya Anak lembut.
4. Ya Anak kecil, ya Anak lembut,
Kau citra kasih Bapa-Mu;
nurani kami bakarlah dengan kasih-Mu s'lamanya,
ya Anak kecil, ya Anak lembut.
II.
2.1.
2.2.
PF

PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
Doa memohon pertolongan Roh Kudus.
Pembacaan Alkitab : Lukas 2:8-20
: 8 Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di
padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu
malam. 9 Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di
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dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi
mereka dan mereka sangat ketakutan. 10 Lalu kata
malaikat itu kepada mereka: "Jangan takut, sebab
sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan
besar untuk seluruh bangsa: 11 Hari ini telah lahir bagimu
Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud. 12 Dan
inilah tandanya bagimu: Kamu akan menjumpai seorang
bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam
palungan." 13 Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama
dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga
yang memuji Allah, katanya: 14 "Kemuliaan bagi Allah di
tempat yang mahatinggi dan damai sejahtera di bumi di
antara manusia yang berkenan kepada-Nya." 15 Setelah
malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali
ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada
yang lain: "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat
apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan
Tuhan kepada kita." 16 Lalu mereka cepat-cepat
berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu,
yang sedang berbaring di dalam palungan. 17 Dan ketika
mereka melihat-Nya, mereka memberitahukan apa yang
telah dikatakan kepada mereka tentang Anak itu. 18 Dan
semua orang yang mendengarnya heran tentang apa
yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. 19
Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam
hatinya dan merenungkannya. 20 Maka kembalilah
gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan
Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan
mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah
dikatakan kepada mereka.
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Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia
adalah mereka yang mendengarkan firman Allah serta
memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya !
Jmt : (Menyanyikan) Haleluya, haleluya, haleluya
2.3. Drama Singkat
2.4. Khotbah :
“Di Tengah Ketersisihan, Ia Datang Membawa
Kepedulian”
2.5. Saat Hening
2.6. Persembahan Pujian
Oleh GKI Gunsa Youth Choir
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. Penyalaan Lilin
(duduk)
Narator: Kehadiran Allah dalam bayi kecil Kristus di kandang
Betlehem menjelaskan tentang kehadiran Allah yang
ramah, penuh kemurnian dan ketulusan cinta kasih,
kecil namun membawa harapan masa depan. Dari bayi
Betlehem, Allah memulai karya besar
untuk
membawa keselamatan dunia. Mari kita nyalakan lilin
kecil di tangan kita, menyambut dan meneruskan
terang-Nya, kabar baik yang hadir bagi dunia. Segala
yang baik, dimulai dari Allah…
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(PS. menyanyikan lagu O , Holy Night, Pdt. dan para penatua
berbagi nyala lilin, diteruskan kepada jemaat yang
meneruskan nyala kepada sekitarnya, setelah beberapa saat
Narator mengajak Jemaat berdiri untuk menyanyikan Malam
Kudus)
KJ.92. : MALAM KUDUS
1. Malam kudus, sunyi senyap; dunia terlelap.
Hanya dua berjaga terus,
ayah bunda mesra dan kudus;
Anak tidur tenang, Anak tidur tenang.
2. Malam kudus, sunyi senyap.Kabar Baik menggegap;
bala sorga menyanyikannya,
kaum gembala menyaksikannya:
“Lahir Raja Syalom, lahir Raja Syalom!”
3. Malam kudus, sunyi senyap. Kurnia dan berkat
tercermin bagi kami terus
di wajah-Mu, ya Anak Kudus,
cinta kasih kekal, cinta kasih kekal.
2.9. DOA SYAFAAT
III. UCAPAN SYUKUR
3.1. Allah Selalu Memberi Terlebih Dahulu
Pnt : Allah Bapa Yang Mahabaik, selalu memberi bahkan
terlebih dahulu, sering memberi sampai melampaui
yang kita harapkan. Ia memberikan Kristus, TuhanJuruselamat. “Aku datang, supaya mereka mempunyai
hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.”
(Yoh.10:10b). Karena itu: “Bersyukurlah kepada
TUHAN, sebab Ia baik!” (Mazmur 136 : 1a)
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Gita Bakti 364: GIVE THANKS
Give thanks with a grateful heart
Give thanks to the Holy One
Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son
And now let the weak say, 'i am strong'
Let the poor say, 'i am rich
Because of what the Lord has done for us'
Give thanks
3.2. Doa Syukur

(berdiri)

3.3. Ingatlah Ini
Pnt : Malam ini mengingatkan kita akan hadiah terbaik yang
Allah berikan kepada kita, yaitu kehadiran-Nya,
karena hati-Nya sungguh peduli kepada setiap kita !
Lagu Tema:
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IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT
4.1. Kita Diutus Membawa Kepedulian
Narator : Kita telah menerima keramahtamahan Bapa di malam
natal, dalam kepedulian-Nya Ia hadir melalui Kristus,
kini kita diutus untuk meneruskan kepedulian Allah
itu kepada mereka yang terisisih di luar sana!
BISIKAN PENGHARAPAN/ WHISPERING HOPE
Bagaikan suara malaikat, nafaskan hikmat besar
Harapan dengan lembutnya, bri penghiburan benar
Nantikan malam berlalu, nantikan badai reda
Harapkan t’rang surya tiba hari esok kan cerah.
Refrein :
Bisikanmu, o harapan suci
B’ri hatiku dalam g’lap berseri
Bisikanmu, o harapan suci
B’ri hatiku dalam g’lap berseri
Soft as the voice of an angel breathing a lesson unheard
Hope with a gentle persuasion whispers a comforting word
Wait till the darkness is over
wait till the tempest is done
Hope for the sunshine tomorrow
after the shower is gone
Refrein :
Whispering hope, O how welcome Thy voice
Making my heart in its sorrow rejoice
Whispering hope,
O how welcome Thy voice
Making my heart in its sorrow rejoice
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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)
Haleluya,
haleluya,
haleluya
Haleluya, haleluya, Amin, amin, amin.
(Jemaat tetap berdiri sampai prosesi keluar Pelayan Firman)
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