KEBAKTIAN UMUM
GKI GUNUNG SAHARI
“Hadir dan Menjadi Kabar Baik”
SELASA, 25 DESEMBER 2018
PK. 06.00, 08.00, 10.30 & 17.00 WIB
Pdt. Merry Lopulalan Malau
I.
PERHIMPUNAN
1.1. Prosesi: Merayakan Kehadiran-Nya
(berdiri)
Pnt : “Inilah hari yang dijadikan TUHAN, marilah kita
bersorak-sorak dan bersukacita karenanya! Hari ini
telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan,
di kota Daud.” (Mazmur 118:24;Lukas 2:11).
(Prosesi masuk, didahului tarian )
Medley MARI NYANYI & KJ 101 (ALAM RAYA
BERKUMAMDANG)-ANGELS WE HAVE HEARD ON HIGH
(Paduan Suara)
Mari nyanyi, mari puji langit bumi bersoraklah
Pujilah Allah yang maha tinggi
Pujilah, pujilah yang maha tinggi
(Jemaat)
Pujilah Allah besar kasih-Nya
Langit dan bumi bersoraklah
Pujilah Allah besar kasih-Nya
Bersama datanglah kepada-Nya
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(Jemaat Wanita)
Alam raya berkumandang, Oleh pujian mulia
(Jemaat Pria)
Dari gunung dari padang Kidung malaikat bergema
(Semua)
Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo
Angels we have heard on high
Sweetly singing o'er the plains
And the mountains in reply
Echoing their joyous strains
Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo
1.2. Pernyataan dan Salam
PF : Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang
menjadikan langit dan bumi, (Mazmur 124:8)
Jmt : (menyanyikan) Amin, amin, amin
PF : Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal,
akan memelihara hati dan pikiranmu dalam
Kristus Yesus. (Filipi 4:7)
Gita Bakti 122 ( BAGIMU DAMAI SEJAHTRA )
(solo Pendeta)
Bagimu damai sejahtra , Bagimu damai sejahtra
Bagimu damai sejahtra, Bagimu damai sejahtra
(Pendeta & PS)
Bagimu damai sejahtra , Bagimu damai sejahtra
Bagimu damai sejahtra, Bagimu damai sejahtra
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PF

: "Terpujilah Tuhan, Allah Israel, sebab Ia melawat umatNya dan membawa kelepasan baginya,” (Lukas 1 : 68),
"Kemuliaan bagi Allah di tempat yang mahatinggi
dan damai sejahtera di bumi di antara manusia
yang berkenan kepada-Nya." (Lukas 2 : 14)

KJ 100 :MULIAKANLAH
Muliakanlah, muliakanlah
Tuhan Allah, Tuhan Allah maha tinggi
Damai sejaht'ra turun ke bumi
Bagi orang pengasihan-Nya
Muliakanlah Tuhan Allah,
Muliakanlah Tuhan Allah
Damai sejaht'ra turun ke bumi
Damai sejaht'ra turun ke bumi
Bagi orang, bagi orang pengasihan-Nya
Bagi orang pengasihan-Nya, Pengasihan-Nya
Muliakanlah, muliakanlah
Tuhan Allah, Tuhan Allah Maha tinggi
Damai sejaht'ra turun ke bumi
Bagi orang pengasihan-Nya, Amin, Amin, Amin
1.3. Kristuslah Yang Membuat Natal Menjadi Indah (duduk)
PF : "Sesungguhnya, anak dara itu akan mengandung dan
melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan
menamakan Dia Imanuel" --yang berarti: Allah
menyertai kita.” (Matius 1:23). Kehadiran Kristus
adalah kabar baik bagi kita ! Kristuslah yang membuat
natal menjadi indah dan besar bukan hal-hal lain.
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Medley :Gita Bakti 150 (GEMBIRALAH SAUDARA) KJ 99 : 1, 3 ( GITA SORGA BERGEMA )- Gloria
(Semua)
1. Gembiralah saudara bri hatimu lega.
Rayakan hari jadi pembaru dunia
Terang-Nya t’lah menghalau gelap manusia
O kabar gembira besar, kabar baik
O kabar gembira besar.
(Jemaat Wanita)
2. Malaikat menyampaikan berita yang megah.
Kepada kaum gembala di padang Efrata.
(Jemaat Pria)
Yaitu kelahiran Juruslamat Dunia
PS
O kabar gembira besar (kabar baik)
O kabar gembira, Gembira besar
(Semua)
1. Gita Sorga bergema lahir Raja Mulia
Damai dan sejahtera turun dalam dunia
Bangsa bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta
Permaklumkan kabar baik,
lahir Kristus Trang Ajaib!
Gita sorga bergema, lahir Raja Mulia
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3. Raja Damai Yang besar, Surya Hidup yang benar.
Menyembuhkan dunia di naungan sayap-Nya
Tak memandang diri-Nya,
bahkan maut ditrima-Nya.
Lahir untuk memberi, hidup baru abadi.
Gita sorga bergema, lahir Raja Mulia
(Paduan Suara)
Gloria, gloria, gloria, gloria
In excelsis, in excelsis Deo, Gloria, gloria
1.4. Terkadang Kristus Tidak Mendapatkan Tempat
PF : Dahulu, tatkala Kristus hadir, Ia hanya mendapat
tempat yang jauh dari kata layak, tempat gelap dan
dingin, di luar rumah. Terkadang, hati kita pun
sudah terlalu sesak dengan aneka macam hal, Ia
hadir tapi tidak mendapatkan tempat. Marilah kita
mengakuinya.
NKB.09.: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.
6

1.5. Kabar Baik Bagi Dunia
(berdiri)
PF : Ketidaklayakkan dan ketidakramahan dunia, tidak
menjadi syarat yang dituntut-Nya sebab memang
tidak ada yang sanggup memenuhinya. “Karena
semua orang telah berbuat dosa dan telah
kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia
telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena
penebusan dalam Kristus Yesus.” (Roma 3:23-24). Ia
hadir, bukan karena kita layak, Ia hadir karena
belas kasih-Nya. Di masa lalu, masa kini dan masa
yang akan datang, kehadiran-Nya adalah kabar
baik bagi kita !
Demikianlah berita anugerah dari TUHAN !
Jmt : Syukur kepada Allah !
KJ.119:1, JOY
GEMBIRALAH

TO

THE

WORLD/HAI

DUNIA

(Paduan Suara)
Joy to the world , Joy to the world
Joy to the world, Joy to the world
(Semua)
Joy to the world the Lord is come
Let earth receive her King
Let ev'ry heart prepare HIM room
And heav'n and nature sing
And heav'n and nature sing
And heav'n and heav'n nature sing
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(jemaat saling memberi salam sambil berkata: Damai
Tuhan bersertamu)
(Paduan Suara)
Praise we the Lord in heav'n on high
How great our joy, great our joy
Joy, joy, joy, Joy, joy, joy
Praise we the Lord in heav'n on high, On high
(Semua)
Hai dunia gembiralah dan sambut Rajamu
(Jemaat Wanita)
Di hatimu terimalah
(Paduan Suara)
Bersama bersyukur bersama bersyukur
(Semua)
Bersama sama bersyukur
(Paduan Suara)
Joy, joy, joy, Joy, joy, joy
Joy, joy, joy, Joy, joy, joy, Sounding joy !
II. PELAYANAN FIRMAN
(duduk)
2.1. Hadiah terbaik dari Allah.
PF : “Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang
putera telah diberikan untuk kita; lambang
pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya
disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah yang
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Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai.” (Yesaya
9:5). Kehadiran Allah dalam bayi Kristus adalah
hadiah terbaik, bayi yang di dalam hati-Nya hanya
melulu diisi oleh cinta kasih belaka, Dia adalah
Child of Love
PS Natal Gunsa 2018: CHILD OF LOVE
2.2. Doa
2.3. Pembacaan Firman: Yesaya 52:1-9; Yohanes 1:9
PF : 1 Terjagalah, terjagalah! Kenakanlah kekuatanmu
seperti pakaian, hai Sion! Kenakanlah pakaian
kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus!
Sebab tidak seorangpun yang tak bersunat atau
yang najis akan masuk lagi ke dalammu.
2 Kebaskanlah debu dari padamu, bangunlah, hai
Yerusalem yang tertawan! Tanggalkanlah ikatanikatan dari lehermu, hai puteri Sion yang tertawan!
3 Sebab beginilah firman TUHAN: Kamu dijual
tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa
pembayaran juga. 4 Sebab beginilah firman Tuhan
ALLAH: Dahulu umat-Ku berangkat ke Mesir untuk
tinggal di situ sebagai orang asing, lalu Asyur
memeras dia tanpa alasan. 5 Tetapi sekarang,
apakah lagi urusan-Ku di sini? demikianlah firman
TUHAN. Umat-Ku sudah dirampas begitu saja.
Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri,
demikianlah firman TUHAN, dan nama-Ku terus
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dihujat sepanjang hari. 6 Sebab itu umat-Ku akan
mengenal nama-Ku dan pada waktu itu mereka
akan mengerti bahwa Akulah Dia yang berbicara,
ya Aku! 7 Betapa indahnya kelihatan dari puncak
bukit-bukit kedatangan pembawa berita, yang
mengabarkan berita damai dan memberitakan
kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan
berkata kepada Sion: "Allahmu itu Raja!"
8 Dengarlah suara orang-orang yang mengawal
engkau: mereka bersama-sama bersorak-sorai.
Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat
bagaimana
TUHAN
kembali
ke
Sion.
9 Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama,
hai reruntuhan Yerusalem! Sebab TUHAN telah
menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem.
Terang yang sesungguhnya, yang menerangi
setiap orang, sedang datang ke dalam dunia.
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”Yang
berbahagia
ialah
mereka
yang
mendengarkan
firman
Allah
dan
yang
memeliharanya."(Lukas 11:28). Haleluya !
Jmt : (Menyanyikan) Haleluya, Haleluya, Haleluya
2.4. Khotbah :
“Hadir dan Menjadi Kabar Baik”
2.5. Sukacita Natal
PS. Natal Gunsa 2018
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2.6. 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…
2.7. Doa Syafaat
(duduk)
PF : Tatkala Allah hadir, dunia tidak otomatis berubah
menjadi selalu indah. Dunia masih tetap
menyajikan hal-hal yang bisa saja membuat
gelisah, segala sesuatu ada waktunya. namun, kita
memiliki sumber pertolongan, marilah kepada-Nya
kita datang berdoa.
III. UCAPAN SYUKUR
3.1. Ucapan Syukur
Pnt : Di antara penolakan, dan ketidakpedulian, adaorang-orang majus yang menyambut kehadiranNya, mereka datang dari jauh untuk memberi yang
terbaik bagi Yesus. Marilah kita menjadi seperti
para majusi, memberi yang terbaik sebagai ucapan
syukur kepada Allah. “Berilah kepada TUHAN
kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan
masuklah ke pelataran-Nya!” (Mazmur 96 :8)
(Para tokoh majusi tampil)
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Medley MARI DATANG MARI SEMBAH - KJ 109 : 1,2,8,
(HAI MARI BERHIMPUN)
Paduan Suara
Mari datang, mari sembah, DIA raja sgala raja
Sujud dan bri persembahan
Yang terbaik bagi Tuhan
Mari datang, mari sembah, Kristus Raja Mulia
Sujud dan bri persembahan bagi Kristus Sang Raja.
Jemaat
1. Hai mari, berhimpun dan bersuka ria!
Hai mari semua ke Betlehem!
Lihat Yang lahir, Raja bala sorga!
Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia,
sembah dan puji Dia, Tuhanmu!
2. Terang yang ilahi, Allah yang sejati,
t’lah turun menjadi manusia.
Allah sendiri dalam rupa insan!
Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia,
sembah dan puji Dia, Tuhanmu!
8. Ya Tuhan yang lahir pada hari ini,
ya Yesus, terpujilah nama-Mu!
Firman abadi yang menjadi daging!
Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia,
Sembah dan puji Dia, Tuhanmu!
3.2. Doa Syukur
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(berdiri)

3.3. Ingatlah Ini
Pnt : Kita telah menerima pemberian terbaik dari Allah :
Allah hadir dan menjadi kabar baik, khususnya
dalam masa-masa sulit.
Lagu Tema:
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IV. PENGUTUSAN DAN BERKAT
4.1. Diutus menjadi tanda kehadiran-Nya
PF : Sekarang, kita diutus ke dalam dunia menjadi
tanda kehadiran-Nya.
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KJ 120: 1, 3 (HAI SIARKAN DI GUNUNG ) - GO TELL IT
ON THE MOUNTAIN.
(Jemaat)
Refrein :
Hai, siarkan di gunung, di bukit dan dimana jua,
hai, siarkan di gunung lahirnya Almasih!
1. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya,
terpancar dari langit cahaya mulia.
Refrein.
3. Terbaring di palungan yang hina dan rendah
Sang bayi menyampaikan selamat dunia..aa
Go tell it on the mountain
over the hills and ev'ry where
Go tell it on the mountain
that Jesus Christ is born
Go tell it on the mountain
over the hills and ev'ry where
Go tell it on the mountain
that Jesus Christ is born
(Paduan Suara)
That Jesus Christ is born, HE is born !!
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4.2. Berkat bagi kita
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. Haleluya!
Jmt : (menyanyikan) Haleluya, Haleluya, Haleluya.
Haleluya, Haleluya, Amin, amin, amin.
(Jemaat tetap berdiri sampai prosesi keluar Pelayan
Firman)
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