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PERSIAPAN



Sebelum kebaktian, orang tua membagi tugas kepada seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam
liturgi.
Setiap keluarga mengambil saat teduh….

Panggilan Beribadah
Ibu Kita memasuki bulan yang baru dengan sukacita dan damai. Karenanya kita
bersyukur, Tuhan menyatakan itu dalam kehidupan kita sekeluarga. Tenangkan dan
siapkan hati kita masuk dalam ibadah. Mari berdiri dan memuliakan nama-Nya karena
Kasih dan setia Tuhan tak berkesudahan ....
MENGHADAP TUHAN
Nyanyian Jemaat GB 4 : 1,2 “Bersorak Bagi Tuhan”
Bersorak bagi Tuhan, wahai umat-Nya;
Hendaklah orang jujur puji nama-Nya
Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana,
Bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah
Nas Pembimbing:

Hosea 6 : 3

Ayah

Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal TUHAN; Ia pasti
muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan, seperti hujan pada
akhir musim yang mengairi bumi.
Doa Hari Ini
duduk 
Ibu

Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan didalam doa, mari berdoa:
Bapa kami, Engkaulah yang menciptakan segala sesuatu dan membawa kami ke
dalam kerajaan-Mu melalui PutraMu, Yesus. Engkau mengasihi kami dengan kasih
tak terbatas. Kami bersyukur sebab kasih-Mu lebih luas dari yang kami pahami,
lebih dalam dari yang kami bayangkan, dan lebih besar dari yang pernah kami
ketahui. Hanya dengan peertolongan-Mu, kami dapat melewati hari demi hari
dengan selamat. Kami bersyukur atas kebahagiaan, kesehatan, rejeki dan umur
panjang yang Tuhan berikan bagi kami sekeluarga. Firman-Mu menerangi jalan
hidup kami agar kami tidak tersesat dan putus asa. Ampuni Tuhan jika sering kami
melawan kehendak-Mu. Ampuni kami yang bertindak seperti anak hilang sebab
menyalahgunakan kasih Bapa. Ampuni kami yang suka membangun menara
kesombongan dan tembok kekerasan hati. Kasihani kami yang hanyalah debu di
hadapan-Mu. Berilah Roh Kudus memperbarui tubuh, jiwa dan roh kami agar
menjadi ciptaan baru. Demi kasih Yesus, yang menanggung sengsara, mati tersalib
dan bangkit, kami mengucap syukur kepada Bapa surgawi. Amin.
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Nyanyian Jemaat GB 51 “Kasihilah Tuhanmu”
Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu;
Dengan seg‟nap jiwamu; dengan akal budimu
Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri
Itulah hukum yang pertama dan hukum yang kedua

duduk 

PELAYANAN FIRMAN

Saat Teduh

(Jemaat dimohon hening, mempersiapkan hati & pikiran menyambut Firman Allah)

Doa Mohon Bimbingan Roh Kudus
Pembacaan Alkitab
Ayah

Mari berdiri untuk mendegarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Kitab
Hosea 1 : 1-9 yang menyatakan : ................
Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar Firman
Tuhan dan yang melakukannya. HALELUYA!

Semua Haleluya! Amin GB 395
Haleluya! Amin

duduk 

Khotbah

MANUSIA YANG RENTAN
Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini
bersundal hebat dengan membelakangi TUHAN.” (ay.2b)

Teks ini memuat suatu situasi yang khas bagi Hosea, karena TUHAN memintanya
menjadi “alat peraga” mementaskan pesan-Nya yang hidup dalam dirinya. Masalahnya
adalah “pentas” itu tidak dapat dikatakan nyaman, karena ia harus mengawini perempuan
sundal dan memperanakkan anak-anak sundal sebagai gambaran Israel yang tidak setia.
Hosea berperan sebagai “alat peraga”, agar pesan TUHAN yang hendak disampaikan pada
umat Israel yang tidak setia itu dapat dimengerti dan membuat mereka sadar akan
pelanggaran yang dilakukan. Marshall McLuhan mengungkapkan, bahwa media yang efektif
bermuatan bermacam pesan (Mcluhan, Fiore, et.all., 2010). Dengan demikian, diharapkan
apa yang ditampilkan oleh Hosea, dapat menciptakan kesadaran para penerima pesan yang
saat itu nampaknya sudah mati rasa.
Di sisi lain, Hosea justru berjumpa dengan rahmat TUHAN melalui perjumpaannya
dengan Gomer sebagai perempuan sundal, karena iringan janji keselamatan membingkai
pesan TUHAN bagi keluarganya (bdk,ay.10-12). Kehendak TUHAN memang tak selamanya
sesuai dengan “selera” maupun berpihak pada kemauan kita. Namun demikian, bukankah
TUHAN mampu membalikkan pemahaman baku manusia, yang seringkali kaku?
TUHAN bisa memakai situasi yang tidak nyaman sebagai alat untuk menyatakan
janji keselamatan-Nya. oleh karena itu, jangan jadikan kenikmatan manusia sebagai standar
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kehadiran TUHAN. Dalam keadaan tidak nyaman sekalipun Ia ada. Gomer yang perempuan
dan sundal ditolak serta dihina manusia. Namun demikian, ia dipulihkan TUHAN ketika
melaluinya janji keselamatan tercurah. Ketaatan Hosea pun patut diapresiasi karena tidak
hanya taat, dia juga tegar menghadapi cemoohan manusia. Kadang, demi memperoleh
sanjungan manusia, kita menolak taat kepada TUHAN dalam hal tertentu. Dalam syukur
perayaan Hari Pendidikan Nasional saat ini, tindakan profetik yang dilakukan sesungguhnya
memiliki dampak pengajaran bagi diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Jadi, renungkanlah,
tindakan profetik apakah yang sudah kita lakukan selama ini?

Saat Teduh

JAWABAN JEMAAT

Nyanyian Respons KJ 368 “Pada Kaki SalibMu”
Pada kaki salibMu, Yesus, „ku berlindung;
Air hayat Golgota pancaran yang agung
Reff

SalibMu, salibMu yang kumuliakan
Hingga dalam sorga k‟lak ada perhentian

berdiri 

Pengakuan Iman
Doa Syafaat (diakhiri Doa Bapa Kami . . doksologi GB 389A)

duduk 

Kesaksian Pujian
Pengucapan Syukur
Ajakan Memberi
Adik

Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur untuk pekerjaan pelayanan
Bait Tuhan seperti yang tertulis dalam Mazmur 96 : 8 yang menyatakan ……
“Berilah kepada TUHAN kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan
masuklah ke pelataran-Nya!
Persembahan Keluarga dapat diserahkan kepada Bendahara PHMJ
(Pnt. Dominggus Huwae) atau dapat dikirim ke Rekening. Mandiri
an. GPIB ABRAHAM No. 163-00-0127927-5

Nyanyian Persembahan GB 81 : 1,2 “Allah Sumber Kemurahan”
Reff

Allah, Sumber kemurahan juga
kebajikan di sepanjang hidupmu
Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan, kini dan kekal

Bawa persembahanmu seg‟ra
Pada Tuhan Allahmu
Ingat akan janji-Nya tetap,
Ia memberkatimu
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berdiri 

Doa Syukur
Kakak Mari kita berdiri, berdoa dan bersyukur :

Tuhan Yesus Sumber hidup kami, kami bersyukur melalui kesempatan dan
ungkapan syukur dengan persembahan ini. Tuhan sucikan dan berkati persembahan
ini, sehingga terus menjadi berkat dalam karya yang memuliakan nama Tuhan.
Amin.

duduk 
PENGUTUSAN
Amanat Pengutusan
Ibu

berdiri 

Pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman
Tuhan yang telah kamu dengar

Nyanyian Jemaat  GB 284 “Di Jalan Hidup Yang Lebar, Sempit”
Di jalan hidup yang lebar, sempit,
Orang sedih mengerang
Tolong mereka yang dalam gelap;
Bawalah sinar terang!
Reff

Pakailah aku, jalan berkat-Mu,
Memancarkan cahaya-Mu
Buatlah aku, saluran berkat
Bagi siapa yang risau penat

Berkat
Ayah Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya…..

“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.” (Bil. 6:24-26)

Semua  GB 400 “Amin, Amin”
Amin, amin. Haleluya , amin.

hal 5

