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BERANI BERUBAH:  

SEMAKIN PEDULI DAN BERBAGI 
Minggu Biasa VI – 19 Juli 2020 

IBADAH KELUARGA - GKI Sinode Wilayah Jawa Barat 

 

PETUNJUK PELAKSANAAN 

• Tata Ibadah ini disediakan bagi anggota jemaat/simpatisan 

GKI yang memilih mengadakan ibadah Minggu dalam bentuk 

ibadah bersama dengan keluarganya masing-masing. 

• Salah satu anggota keluarga dapat berperan sebagai 

Pemimpin Liturgi (PL), satu anggota keluarga yang lain dapat 

berperan sebagai Pembaca Renungan (PR), dan satu yang lain 

dapat berperan sebagai Pembaca Alkitab (PA). Peran-peran 

ini dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing 

keluarga. 

• Dalam kebaktian ini, kita juga akan mengumpulkan kolekte 

seperti biasanya. Bagaimana cara melakukannya? Ada dua 

cara yang dapat dilakukan: 

(1) Siapkanlah amplop persembahan kita. Nanti pada waktu 

ritual pengumpulan kolekte, taruhlah amplop itu di 

sebuah tempat. Kumpulkanlah amplop-amplop itu dari 

minggu ke minggu. Nanti pada waktu kita bisa beribadah 

lagi di gedung gereja, bawalah semua persembahan itu 

untuk diserahkan ke gereja di tempat kita beribadah. 

(2) Persembahan itu dapat juga dikirim ke gereja lewat 

transfer bank atau cara lainnya. Lihatlah warta jemaat 

untuk informasi tentang nomor rekening dan hal-hal 

lainnya. 
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BERHIMPUN 
 

SALAM PEMBUKA 

PL Damai Kristus bagi kita semua! 

Marilah kita merayakan kehidupan 

yang sudah Tuhan anugerahkan pada kita! 

 Bersyukur untuk segala kebaikan dan penyertaan Tuhan 

 yang senantiasa kita rasakan 

walau hidup penuh liku dan himpitan! 

Yesaya 12:4 menyatakan: 

"Bersyukurlah kepada TUHAN, panggillah nama-Nya, 

beritahukanlah perbuatan-Nya di antara bangsa-

bangsa, masyhurkanlah, bahwa nama-Nya tinggi luhur! 

Mari kita mengagungkan nama Tuhan, 

bernyanyilah dan bermazmurlah bagi-Nya! 
 

NYANYIAN PEMBUKAAN 
 

PKJ 7:1-2 – Bersyukurlah Pada Tuhan 

Syair dan Lagu: Jerry T. Silangit, 1995 
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KATA PEMBUKAAN  

PL Setiap kita memiliki pengalaman iman  

atas kebaikan dan penyertaan Tuhan, 

yang tidak pernah absen dari kehidupan kita. 

 Memang hidup dalam kebaikan dan penyertaan Tuhan  

bukan berarti hidup kita bebas dan selalu baik. 

 Ada kalanya hidup kita penuh liku dan himpitan, 

 dan kadang membuat kita lelah dan mengeluh. 

 Kalau begitu, apa maksud Tuhan di balik semua itu? 

 

 Tema ”Berani Berubah: Semakin Peduli dan Berbagi” 

 tampaknya menjadi ajakan untuk kita berubah 

 dalam menanggapi ziarah hidup yang beragam rasa, 

 supaya di tengah berbagai kondisi, 

kita terus bertumbuh di dalam penyertaan Tuhan. 

  

Ziarah ini yang juga menjadi kesaksian gereja kita, GKI, 

dalam mengerjakan misi kerajaan Allah di bidang pendidikan. 

Hari ini BPK PENABUR tepat berusia 70 tahun. 

BPK PENABUR menjadi kesaksian iman gereja kita, 

bagaimana Allah terus menyertai gereja-Nya, 

untuk hidup dan bertumbuh  

di dalam segala tantangan dan himpitan selama 7 dasawarsa. 

 

DOA PEMBUKAAN 

(bisa dipimpin oleh salah satu anggota keluarga lainnya) 

 

PL Mari kita mensyukurinya di dalam doa.. (hening sejenak) 

 Sungguh kami layak menaikkan syukur bagi-Mu, 

 sebab Engkau selalu setia menaburkan kebaikan 
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 di sepanjang perjalanan kehidupan kami.  

  

 Namun, di tengah keadaan sulit dan penuh tantangan,  

kami kadang tidak merasakan kebaikan Tuhan. 

Kami kadang terlalu tawar hati dan menutup diri, 

sehingga melewatkan sentuhan Tuhan 

yang hadir di masa-masa krisis. 

  

 Ampunilah kami, ya Allah; 

 ubahlah 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.  

 Amin. 

 

PEMBACAAN MAZMUR 86:11-17 

PL Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya TUHAN,  

Umat supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu; bulatkanlah 

hatiku untuk takut akan nama-Mu. 

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

Umat dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu 

untuk selama-lamanya; 

PL sebab kasih setia-Mu besar atas aku,  

Umat dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang 

mati yang paling bawah. 

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

aku,  

Umat dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin 

mencabut nyawaku, dan tidak mempedulikan Engkau. 
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PL Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih,  

Umat panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. 

PL Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku,  

Umat berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan 

selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan! 

PL Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-

orang yang membenci aku melihat dengan malu,  

Umat bahwa Engkau, ya TUHAN, telah menolong dan 

menghiburkan aku. 
  

NYANYIAN 
 

NKB 163:1-2 – Tak Mudah Jalanku 

Syair dan lagu: It’s Not an Easy Road; John W. Peterson, Terj.: K. P. Nugroho 
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2. Tak mudah jalanku, banyaklah pencobaan, 

 bahaya di segala tempat. 

 Tetapi Tuhanlah yang melindungi aku, 

 tak lagi ‘ku merasa berat. (Refrein) 

 

PELAYANAN FIRMAN 

 

DOA EPIKLESE (Duduk) 

PA Ya Kristus, yang menjadi teman perjalanan kami, 

 sungguh tidak mudah jalan hidup kami. 

 Beragam perasaan kadang datang silih berganti secara cepat, 

 tantangan dan himpitan pun hadir tanpa henti. 

 Namun kebaikan-Mu tidak pernah habis, 

 Engkau terus membuat kami tetap bertumbuh. 

 Firman Tuhan menjadi satu hal yang menguatkan kami. 

 Oleh karena itu, kami rindu mendengar Firman, 

 supaya kami tetap bertumbuh di dalam Tuhan 

layaknya gandum yang tumbuh di tengah himpitan lalang. 

Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. 

 Dalam Kristus kami berdoa dan memohon. 

Umat Amin. 

 

PEMBACAAN ALKITAB 

(Pembaca Alkitab membacakan Matius 13:24-30, 36-43) 

    

PA Demikianlah sabda Tuhan! 

Umat Syukur kepada Allah! 
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RENUNGAN 

(dibacakan oleh Pembawa Renungan) 

 

Ada sesuatu yang janggal! Begitulah komentar saya begitu 

merefleksikan bacaan Injil kita pada hari ini. Jika kita perhatikan bagian 

pertama dari teks yang kita baca, yaitu ayat 24-30, terdapat beberapa 

tokoh maupun istilah pertanian yang Yesus gunakan dalam 

perumpamaan ini. Yesus kemudian menjelaskan arti dari tokoh maupun 

istilah tersebut di bagian kedua, ayat 36-43, sesuai permintaan para 

murid. Ada penabur benih gandum yang menggambarkan sosok Anak 

Manusia. Ada orang yang menaburkan benih lalang, yang 

menggambarkan sosok iblis. Ada ladang yang menggambarkan dunia. 

Ada gandum yang menggambarkan anak-anak Kerajaan serta lalang 

yang menggambarkan anak-anak si jahat. Tampaknya penjelasan ini 

begitu komplit. Namun, sadarkah kita ada satu tokoh yang tertinggal 

untuk dijelaskan? Tokoh itu adalah hamba-hamba sang tuan. Inilah yang 

membuat saya merasa janggal. 

 

Dalam perumpamaan ini, peran hamba sang tuan cukup penting. 

Merekalah yang pertamakali menyadari kalau ada lalang yang tumbuh 

bersama dengan bulir-bulir gandum (ay. 27). Dengan penuh inisiatif, 

mereka menawarkan kepada sang tuan untuk mencabut lalang itu (ay. 

28). Namun inisiatif ini ditolak oleh sang tuan. Sang tuan justru berniat 

membiarkan bulir gandum itu tumbuh bersama dengan lalang. Secara 

tidak langsung, sang tuan justru lebih meminta hamba-hambanya itu 

untuk berfokus merawat pertumbuhan bulir-bulir gandum, alih-alih 

mencabut lalang yang bisa menganggu pertumbuhan gandum. 

 

Lalu, siapakah hamba-hamba yang dimaksud Yesus? Tampaknya yang 

dimaksud hamba dalam perumpamaan ini adalah kita—pembaca dan 
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pendengar perumpamaan yang mengaku diri sebagai murid Yesus. 

Layaknya hamba yang menggantungkan keseluruhan hidup pada sang 

tuan, bukankah pengikut Kristus adalah orang-orang yang 

menggantungkan keseluruhan hidup pada Yesus, Tuhan dan 

Juruselamat kita? Sangking bergantungnya pada sang tuan, para hamba 

merasa diri harus meminta izin kepada sang Tuan untuk menjalankan 

inisiatifnya. Padahal, bisa saja mereka langsung melakukan inisiatif itu 

tanpa izin sang tuan karena inisiatifnya itu terlihat sebagai hal yang baik 

dan bisa jadi hal itu menyenangkan hati sang tuan. Untungnya mereka 

tetap meminta izin kepada tuannya. Apa yang dilihat baik oleh mereka 

ternyata bukan yang sang Tuan kehendaki.  

 

Refleksi ini begitu mendalam untuk kita renungkan. Apa yang dilihat baik 

oleh kita belum tentu menjadi hal yang Tuhan kehendaki untuk kita 

perbuat. Mencabut lalang adalah hal yang baik, tetapi Tuhan tidak 

menghendaki itu terjadi. Tampaknya hal ini juga sering kita alami di 

dalam hidup. Kita sering diperhadapkan dengan berbagai lalang yaitu 

ketidakbaikan, kejahatan, dan keonaran. Sebagai orang-orang yang 

ingin menyenangkan hati Tuhan, tanpa berpikir panjang kadang kita 

langsung menumpas hal-hal yang kita anggap tidak baik. Akibatya, 

kadang kita bersikap menjadi hakim, mempersalahkan, dan bahkan 

mempermalukan mereka yang kita anggap jahat. Kita menjadikan orang-

orang yang tidak baik sebagai bahan gosip, melakukan bullying, 

membenci dan bahkan menjauhi mereka.  

 

Perumpamaan ini justru ingin menegaskan kepada kita: biarlah 

penghakiman itu menjadi jatahnya Tuhan! Jatahnya kita sebagai hamba-

hamba-Nya adalah tetap merawat benih yang baik, memastikan benih-

benih itu tetap bertumbuh di tengah himpitan lalang. Kita harus berani 

berubah—bukan lagi memfokuskan dan memusingkan diri pada hal-hal 
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yang tidak baik di dalam hidup tetapi berfokus pada hal-hal yang 

mendatangkan kebaikan dan kehidupan. Di situlah kita dipanggil untuk 

berkarya di tengah dunia ini—semakin peduli dan berbagi kepada 

semesta demi menjaga kehidupan. 

 

Sebagai bagian dari GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, hari ini kita turut 

menyatakan syukur sebab BPK PENABUR, yang menjadi lembaga misi 

GKI dalam bidang pendidikan, tepat berusia 70 tahun. Saat GKI memberi 

lembaga misi ini nama PENABUR, ada sebuah doa dan harapan agar 

lembaga ini menjadi penabur kebaikan di tengah dunia. Dan bukan suatu 

kebetulan jika perenungan leksionaris hari ini juga menyinggung soal 

penabur benih. Kita justru diingatkan bahwa Tuhan-lah yang menjadi 

Sang Penabur itu, bukan kita. Kita hanya bisa mempersilakan Tuhan 

untuk terus menaburkan benih. Dan kita justru dipanggil untuk merawat 

benih itu serta memastikan setiap benih yang telah Tuhan taburkan tetap 

tumbuh subur di tengah himpitan lalang. 

 

Bukan suatu kebetulan juga jika perayaan syukur ini ada di tengah 

keadaan dunia yang tidak kunjung sembuh akibat pandemik yang 

berkepanjangan. Inilah urgensi kita untuk merawat kehidupan semesta. 

Fokus kita bukan lagi pada virus ataupun krisis yang menjadi “lalang” 

yang terus menghimpit, tapi berfokuslah pada pertumbuhan bulir-bulir 

gandum di tengah lalang. Biarkan Tuhan tetap pada jatah-Nya, menjadi 

Sang Penabur—yang juga akan menjadi hakim atas ketidakbaikan—dan 

kita tetap pada jatahnya untuk terus merawat kehidupan. Dengan 

mengubah fokus, kita ada dalam gerak berani berubah agar kita semakin 

peduli dan berbagi pada kehidupan. Teruslah merawat taburan kasih 

Tuhan lewat karya kita agar kita terus membangun kehidupan. Inilah 

yang menjadi doa, harapan, sekaligus refleksi J. Haryanto Sunarko saat 

ia menuliskan syair refrain mars BPK PENABUR. 
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“Marilah taburkan kasih rahmat Tuhan 

hasil karyamu tingkatkan 

Marilah amalkan yang Tuhan sabdakan 

untuk misi pembangunan”  
 

 

(dibuat oleh Pnt. Hizkia Anugrah Gunawan – GKI Taman Aries) 

 

Pertanyaan untuk didiskusikan: 

1. Hal apa saja yang kita anggap sebagai “lalang” di dalam kehidupan 

kita sehari-hari sehingga kita berambisi untuk menumpasnya? 

2. Bagaimana sikap yang tepat untuk kita lakukan sebagai hamba dari 

Sang Penabur untuk terus merawat kehidupan di tengah “lalang” 

yang terus menghimpit kita? 

3. Ada di antara kita yang memang yang memiliki hubungan langsung 

dengan BPK PENABUR—baik itu sebagai murid, guru/karyawan, 

pengurus, alumni/ae, orangtua siswa, dsb. Namun ada juga di antar 

kita yang tidak memiliki hubungan langsung dengan BPK PENABUR. 

Sebagai bagian dari GKI SW Jawa Barat, perubahan sikap seperti apa 

yang bisa kita lakukan agar BPK PENABUR terus menjadi lembaga 

misi GKI yang menaburkan kasih rahmat Tuhan—sesuai dengan 

peran kita masing-masing? 

 

DOA 

Anggota keluarga dapat secara bergantian mendoakan beberapa pokok doa: 

• Komitmen keluarga berdasarkan perenungan dan sharing Firman 

Tuhan. 

• Tuhan memberikan semangat dan keberanian bagi kita untuk 

berubah dan melihat benih yang sudah Tuhan taburkan. 

• Mendoakan orang-orang yang sedang berputus asa dengan 

kehidupannya lantaran urung mendapatkan solusi dari krisis 

hidup yang dihadapi. 
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• Bagi agar orang-orang yang terdampak Covid-19 baik mereka 

yang terpapar virus maupun mengalami resesi akibat dampak 

ekonomi dan sosial tetap teguh beriman pada Tuhan. 

• Berdoa untuk BPK PENABUR agar bisa menjadi kesaksian GKI atas 

berkat dan kebaikan Tuhan. 

• Gereja agar bisa terus mewujudkan kepedulian dan berbagi 

kepada sesama. 

 

PELAYANAN PERSEMBAHAN 
 

PENGANTAR PERSEMBAHAN 

PL 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.” 
 

Persembahan ini akan kita serahkan bersama-sama ke gereja 

supaya gereja dapat terus melakukan panggilannya 

meneruskan pengharapan Kristus bagi dunia. 
 

PENGUMPULAN KOLEKTE 

(Anggota keluarga mengumpulkan kolekte di meja yang sudah disiapkan, sambil 

menyanyikan NKB 450:1) 
 

KJ 450:1– Hidup Kita yang Benar 

Syair dan lagu: J. M. Malessy, 1980 

 



12 

 
 

DOA PERSEMBAHAN 

PL 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. 

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 
 

PR Marilah kita mengubah cara pandang kita. 

Jangan lagi terpaku pada lalang yang tumbuh menghimpit, 

tapi lihatlah benih kehidupan  

yang sudah Tuhan taburkan bagi kita! 



13 

Pakailah seluruh kesempatan hidup ini, 

dengan menyalurkan karya dan karsa kita, 

untuk semakin peduli dan berbagi 

di dalam ladang dunia.  

 

NYANYIAN 

PKJ 153 – Pakailah Seluruh Hidupmu 

Syair dan lagu: Arnoldus Isaak Apituley, 1998  
 

 

 

 
 

BERKAT 

PR Kasih yang besar dari Allah Bapa,  

Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus  

memenuhi seluruh kehidupanmu  
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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 


