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BERANI BERUBAH:  

SEMAKIN PEDULI DAN BERBAGI 
Minggu 19 Juli 2020 - GKI Sinode Wilayah Jawa Barat 

dalam rangka HUT ke-70 BPK PENABUR 

 

BERHIMPUN 
 

AJAKAN BERIBADAH (Berdiri) 

PL Selamat hari Minggu bagi kita semua! 

 Marilah kita merayakan kehidupan 

yang sudah Tuhan anugerahkan pada kita! 

 Bersyukurlah untuk segala kebaikan dan penyertaan Tuhan 

 yang senantiasa kita rasakan 

walau hidup penuh liku dan tantangan! 

Mari kita mengagungkan nama Tuhan, 

bernyanyilah dan bermazmurlah bagi-Nya! 

 

PROSESI  
 

PKJ 7:1-2 – Bersyukurlah Pada Tuhan 

Syair dan Lagu: Jerry T. Silangit, 1995 
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VOTUM 

PL Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, 

 yang menjadikan langit dan bumi. 

Umat (menyanyikan) Amin  

 
(melodi: Dina Elisye Siahaan, 2015) 

 

SALAM 

PL Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan 

dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian! 

Umat dan menyertaimu juga! 

 

KATA PEMBUKA & PENGAKUAN DOSA (Duduk) 

PL Umat yang terkasih,  

setiap kita memiliki pengalaman iman  

atas kebaikan dan penyertaan Tuhan.  

 Kebaikan-Nya nyata setiap waktu, 

 baik di saat hidup penuh sukacita, 

maupun saat jalan hidup penuh liku dan tantangan. 
 

Apa respons kita terhadap kebaikan Tuhan? 

Sudahkah kebaikan yang Tuhan taburkan, 

kita teruskan dengan menaburkan kebaikan di tengah dunia, 

yang sedang berubah dan memasuki era normal baru? 
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 Tema ”Berani Berubah: Semakin Peduli dan Berbagi” 

 tampaknya menjadi refleksi iman dan panggilan bagi kita 

 untuk menaburkan kebaikan di tengah dunia ini, 

 agar kita tidak menjadi lalang yang tak berguna 

 yang siap dikumpulkan dan dibakar dalam api. 

Ingatlah Firman Tuhan dalam Matius 5:13-14a,16: 

“Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi 

tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi 

gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu 

adalah terang dunia… Demikianlah hendaknya 

terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka 

melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan 

Bapamu yang di sorga.” 

  

Bersamaan dengan perenungan tersebut, 

 hari ini GKI bersyukur atas kebaikan Tuhan 

yang Ia taburkan selama 70 tahun melalui BPK PENABUR. 

BPK PENABUR menjadi salah satu sarana GKI 

untuk menaburkan kebaikan Tuhan di tengah dunia 

melalui pelayanan misi dalam bidang pendidikan. 

 

Oleh sebab itu,  

mari kita berdoa untuk mensyukuri kebaikan-Nya 

dengan penuh kerendahan… (jeda beberapa saat) 

  

 Sungguh kami layak menaikkan syukur bagi-Mu, 

 sebab Engkau selalu setia untuk menaburkan kebaikan 

 di sepanjang perjalanan kehidupan kami.  
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 Namun, di tengah keadaan sulit dan penuh tantangan,  

kami kerap tidak merasakan kebaikan Tuhan.  

 Seakan kebaikan-Mu lenyap dari diri kami, 

 lantas kami pun menjadi garam yang tawar. 

 Padahal kelemahan, ketakutan, kecemasan-lah 

 yang membuat kami menutup diri pada kebaikan-Mu, 

 menjadikan kami tawar hati dalam menghadapi krisis, 

meredupkan terang yang Engkau berikan, 

 Ego diri kami menguasai hati dan pikiran kami.  

 hingga kami menciptakan kebenaran sendiri  

tanpa hikmat dari-Mu.  

 

 Ampunilah kami, ya Allah; 

 raihlah kami dalam segala keadaan yang sulit sekalipun.  

Jagalah kami agar tetap pada jalan-Mu. 

 Ajarlah kami untuk bersandar pada pengertian-Mu.  

 Kobarkanlah keberanian dalam diri kami  

 untuk menyatakan kasih dan kebaikanMu.  

 

Umat KJ 42 – Tuhan Kasihani 

Syair: Kyrie eleison, Lagu: Liturgi Ortodoks (Rusia) 

 

 

PL Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa: 

Umat Amin.   
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BERITA ANUGERAH (Berdiri) 

PL Saudara-saudara yang terkasih, dengarkanlah berita 

anugerah dari Tuhan yang terambil dari Ibrani 4: 16, “Sebab 

itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri 

takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan 

menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita 

pada waktunya.” 

Di dalam Kristus engkau telah diampuni! 

Umat Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni! 

PL  Damai Kristus bagimu! 

Umat Damai Kristus bagimu juga! 

 

NYANYIAN 

KJ 356 – Tinggallah Dalam Yesus 

Syair dan lagu: Nande Rohani Bangun, 1983, berdasarkan Yohanes 15:1-8 
 

 
 

Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, 

asal dengan setia tinggal di dalamNya. 

Tinggallah dalam Yesus, muliakan namaNya: 

hidup berlimpah kurnia hanya di dalamNya! 
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PELAYANAN FIRMAN 

 

DOA EPIKLESE (Duduk) 
 

BACAAN PERTAMA 

Lektor Bacaan pertama menurut Yesaya 44:6-8 

 (lektor membacakan Yesaya 44:6-8) 

 Demikianlah sabda Tuhan! 

Umat Syukur kepada Allah! 

 

ANTAR BACAAN 

Lektor Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya TUHAN,  

Umat supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu; bulatkanlah 

hatiku untuk takut akan nama-Mu. 

Lektor Aku hendak bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan, Allahku,  

Umat dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu 

untuk selama-lamanya; 

Lektor sebab kasih setia-Mu besar atas aku,  

Umat dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang 

mati yang paling bawah. 

Lektor Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang 

aku,  

Umat dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin 

mencabut nyawaku, dan tidak mempedulikan Engkau. 

Lektor Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih,  

Umat panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. 

Lektor Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku,  

Umat berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan 

selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan! 
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Lektor Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-

orang yang membenci aku melihat dengan malu,  

Umat bahwa Engkau, ya TUHAN, telah menolong dan 

menghiburkan aku. 

 

BACAAN KEDUA 

Lektor Bacaan kedua menurut Roma 8:12-25 

 (lektor membacakan Roma 8:12-25) 

 Demikianlah sabda Tuhan! 

Umat Syukur kepada Allah! 

 

BACAAN INJIL (Berdiri) 

PF Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut  

Matius 13:24-30, 36-43 

 (Pelayan Firman membacakan Matius 13:24-30,36-43) 

Demikianlah Injil Yesus Kristus.  

Berbahagialah mereka yang mendengarkan Firman Allah  

dan yang memeliharanya. 

Umat (menyanyikan) Haleluya 

Tradisional Gereja 

do = a 

 
  

KHOTBAH (Duduk) 

Berani Berubah: Semakin Peduli dan Berbagi 
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SAAT HENING 

Dilakukan tanpa ada suara apapun 

 

PENGAKUAN IMAN (Berdiri) 

Penatua Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa 

kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan 

mengikrarkan Pengakuan Iman Rasuli. 

Umat Aku percaya dst. 
 

TAYANGAN VIDEO 70 TAHUN BPK PENABUR (Duduk) 
 

DOA SYAFAAT 

Mendoakan pokok-pokok doa syafaat. 

 

 

PELAYANAN PERSEMBAHAN 
 

PENGANTAR PERSEMBAHAN 

Penatua Umat Tuhan, dengan sukacita marilah kita memberikan 

persembahan syukur kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam 

Mazmur 86: 12 tertulis “Aku hendak bersyukur kepadaMu, ya 

Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan 

namaMu untuk selama-lamanya.” 

  

PENGUMPULAN KOLEKTE 

(Petugas membawa kotak persembahan ke depan mimbar sambil diiringi instrumen KJ 

450) 
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DOA PERSEMBAHAN (Berdiri) 

Penatua Mari berdoa… (jeda beberapa saat) 

 Bapa di dalam sorga,  

kami mengucap syukur  

atas berkat yang Engkau limpahkan kepada kami,  

baik sebagai pribadi, keluarga maupun gereja.   

Di dalam setiap peristiwa,  

baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan,  

Engkau senantiasa menyertai kami.  

Sungguh, tiada terukur kasih setia-Mu bagi kami.  

 

Pada saat ini  

kami membawa persembahan syukur kepada-Mu.  

Terimalah ya Tuhan  

dan kuduskanlah persembahan syukur kami.  

Ajarilah kami untuk peduli  

dan mau berbagi kepada sesama kami membutuhkan.  

Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur.  

Amin. 

 

PENGUTUSAN 
 

PF Saudara-saudara yang terkasih,  

marilah kita pergunakan hidup  

yang telah Tuhan taburkan dengan kebaikan. 

Berubahlah oleh pembaharuan budi dan hatimu  

dengan bersandar pada hikmat Tuhan.  

Beritakanlah kasih-Nya yang besar  

dengan peduli dan berbagi kepada sesama.  
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NYANYIAN 

PKJ 153 – Pakailah Seluruh Hidupmu 

Syair dan lagu: Arnoldus Isaak Apituley, 1998  

(Modulasi Bait ketiga) 
 

 

 
 

PENGUTUSAN 

PF Arahkanlah hatimu kepada Tuhan! 

Umat Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan 

PF Jadilah saksi Kristus! 

Umat Syukur kepada Allah! 

PF Terpujilah Tuhan! 

Umat kini dan selamanya. 
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BERKAT 

PF Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan: 

 Kasih yang besar dari Allah Bapa,  

Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus  

memenuhi seluruh kehidupanmu  

dan memberikan keberanian kepadamu  

untuk melakukan kasih kepada sesama,  

dari sekarang sampai selama-lamanya. 

Umat (menyanyikan) Haleluya Amin 

 
Syair dan lagu: Nolan Williams, terj. Juswantori Ichwan 

 

HENING (Duduk) 


