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ARAHKANLAH HATIMU  

KEPADA TUHAN 
Minggu Biasa VIII – 02 Agustus 2020 

IBADAH KELUARGA - GEREJA KRISTEN INDONESIA 

 

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 
 

AJAKAN BERIBADAH 

PL Damai Kristus bagi kita semua! 

 Bersyukur jika hari ini kita dapat berkumpul kembali 

 bersama dengan seluruh keluarga dalam ibadah di rumah. 

 Walau keadaan dunia belum pulih, 

 mari kita selalu mengarahkan hati kepada Tuhan, 

 sebab seperti yang dinyatakan dalam Yesaya 51:6: 

 ”Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di 

bawah; sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk 

seperti pakaian yang sudah usang dan penduduknya 

akan mati seperti nyamuk; tetapi kelepasan yang 

Kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan 

keselamatan yang dari pada-Ku tidak akan berakhir.” 

 Mari kita memuji dan menyembah Tuhan, 

 mengarahkan hati pada Dia dengan penuh kerendahan, 

yang setia hadir dalam hidup kita. 
 

NYANYIAN PEMBUKA 

KJ 17 – Tuhan Allah Hadir 

Syair: Gott ist gegenwertig, Gerhard Tersteegen, 1729. Terjemahan: Yamuger, 

1983. Lagu: Bremen (Joachim Neander?), 1680 
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3. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia; 

 jiwa-raga kami, hidup seluruhnya,  

 Tuhan, Kaulah yang empunya. 

 Dikaulah, Yang Esa, patut dimuliakan seberhana alam. 

 

7. Jadikanlah aku hamba bersahaja dalam damai sejaht’ra. 

 Sucikanlah aku, akan Kau kupandang 

  dalam roh dan kebenaran. 

 Arahku padaMu: wajahMu kucari kini dan abadi. 

 

KATA PEMBUKAAN 

PL Arahkanlah Hatimu Kepada Tuhan 

bukanlah kalimat yang asing di telinga kita. 

Setiap akhir ibadah di gereja, 

kita selalu mendengarnya sebagai kalimat pengutusan. 

Ini artinya, mengarahkan hati kita kepada Tuhan 

merupakan panggilan kita dalam kehidupan sehari-hari. 

Bahkan dengan mengarahkan hati kepada Tuhan, 

kita sedang memelihara kehidupan yang Tuhan beri. 

Yesaya 55:3a menyatakan: 

Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepada-Ku; 

dengarkanlah, maka kamu akan hidup! 

 

DOA PEMBUKAAN 

(bisa dipimpin oleh salah satu anggota keluarga lainnya) 

 

PL Mari kita berdoa (jeda beberapa saat) 

Saat kami mengarahkan pandangan kepada-Mu, 
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kami begitu takjub melihat kehadiran-Mu ya Tuhan. 

Wajah-Mu penuh dengan belas kasih, 

tangan-Mu selalu siap memeluk kami, 

dan kaki-Mu siap untuk berjalan bersama dengan kami, 

melewati berbagai lembah kehidupan. 

 

Tapi banyak godaan yang ada di sekitar kami, 

yang dapat mengalihkan pandangan kami dari-Mu ya Tuhan. 

Ada uang dan harta, 

yang dapat menggoda kami menjadi tamak. 

Ada kenikmatan dan kehormatan, 

yang dapat menggoda kami menjadi tinggi hati. 

Ada juga tantangan dan ancaman, 

yang dapat membuat kami larut dalam ketakutan. 

Ada juga duka, kemarahan, dan kekecewaan, 

yang dapat membuat kami lupa pada kehadiran-Mu. 

 

Kasihanilah kami ya Tuhan, 

agar kami tetap mengarahkan hati kepada-Mu, 

dan mampu melawan setiap godaan yang ada. 

Umat Amin 

 

PEMBACAAN MAZMUR 145:8-9, 14-21 

PL TUHAN itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan 

besar kasih setia-Nya. 

Umat TUHAN itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat 

terhadap segala yang dijadikan-Nya. 

PL TUHAN itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan 

penegak bagi semua orang yang tertunduk. 
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Umat Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkaupun 

memberi mereka makanan pada waktunya; 

PL Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan 

mengenyangkan segala yang hidup. 

Umat TUHAN itu adil dalam segala jalan-Nya dan penuh kasih 

setia dalam segala perbuatan-Nya. 

PL TUHAN dekat pada setiap orang yang berseru kepada-Nya, 

pada setiap orang yang berseru kepada-Nya dalam 

kesetiaan. 

Umat Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan 

Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan 

menyelamatkan mereka. 

PL TUHAN menjaga semua orang yang mengasihi-Nya, tetapi 

semua orang fasik akan dibinasakan-Nya. 

Umat Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada TUHAN dan 

biarlah segala makhluk memuji nama-Nya yang kudus 

untuk seterusnya dan selamanya. 

 

NYANYIAN 

NKB 116:1,3 – Siapa yang Berpegang 

Syair: Trust and Obey/When We Walk with the Lord; John H. Sammis, 

Terjemahan: Yamuger, Lagu: Daniel B. Towner. 
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3.  Bila kita sedih, hidup kita pedih, 

 Tuhan mau berperan dalamnya; 

 Ia s’lalu dekat dan menjamin berkat 

 bagi yang berpegang padaNya. (Refrein) 

 

PELAYANAN FIRMAN 
 

DOA EPIKLESE 

PA Mari kita berdoa (jeda beberapa saat) 

Terimakasih ya Tuhan untuk kesempatan kami  

beribadah bersama keluarga kami. 

Kiranya kasih-Mu yang kami rasakan di tengah keluarga ini, 

membuat kami semakin semangat 

untuk mendengar dan merenungkan Firman Tuhan. 

Bimbing kami ya Tuhan, 

supaya kami selalu percaya dan berpegang pada-Mu. 

Di dalam nama Kristus, Sang Firman yang hidup, 

Umat Amin. 

 

PEMBACAAN ALKITAB 

(Pelayan Firman membacakan Matius 14:13-21) 

 

PA Demikianlah Firman Tuhan!  

Umat Syukur kepada Allah! 
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RENUNGAN  

(DIbacakan oleh Pembawa Renungan) 

 

“Arahkanlah hatimu kepada Tuhan” tentu tidak asing bagi kita sebab kita 

sering mendengarnya saat menerima pengutusan dalam kebaktian. 

Sebagai seorang yang menerima pengutusan, kita diminta untuk 

mengarahkan hati kepada Tuhan. Mengapa demikian? Dalam menjalani 

hidup sehari-hari, kita menjumpai banyak godaan di sekitar kita. Godaan 

tersebut dapat membuat kita tak lagi mengarahkan hati kepada Tuhan.  

 

Apa saja godaan itu? Godaan untuk mengandalkan kekuatan sendiri 

hingga tak lagi percaya dan mengandalkan Tuhan. Godaan untuk 

percaya dan mengandalkan orang-orang di sekitar kita misalnya 

keluarga, sahabat, kenalan atau koneksi sebab mereka dirasa lebih 

mampu memberikan tindakan pertolongan secara nyata bagi kita. 

Bahkan godaan untuk mengandalkan supranatural.  

 

Melalui tema renungan pada minggu ini kita diingatkan kembali untuk 

senantiasa mengarahkan hati kepada Tuhan. Tuhanlah yang senantiasa 

menjadi andalan dalam hidup kita. Kepada-Nyalah kita percaya dan 

berpengharapan. Bagaimana caranya agar kita senantisa mengarahkan 

hati kepada Tuhan? 

   

1. Percaya Tuhan Berkuasa 

Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil sebab Ia adalah Tuhan yang 

berkuasa. Ketika Yesus berkata:  

“…kamu harus memberi mereka makan.” Matius 14:16 

“… Bawalah ke mari kepada-Ku.” Matius 14:18 

 

Respons para murid adalah “…Yang ada pada kami di sini hanya lima 

roti dan dua ikan” Matius 14:17 
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Respons ini menunjukkan sikap yang tidak percaya pada kuasa 

Tuhan. Mereka pesimis dan merasa mustahil dengan apa yang ada 

mampu memberi makan banyak orang pada saat itu. Ini sesuatu 

yang mustahil dan tidak mungkin dilakukan. Secara logika, lima roti 

dan dua ikan hanya bisa dikonsumsi untuk tiga sampai lima orang 

dewasa. Maksimal untuk tujuh orang bila setiap orang mendapatkan 

satu roti atau satu ikan. Dengan begitu, untuk makan seluruh murid 

dan sang guru saja tidak mungkin bisa. Apalagi harus memberi 

makan banyak orang yang kisaran lima puluh kali lipat jumlah murid 

termasuk Yesus.  

 

Bukankah mereka sudah memiliki pengalaman yang menyatakan 

kuasa Tuhan? Jikalau pada saat itu para murid percaya bahwa sang 

guru, Tuhan Yesus berkuasa mereka tidak akan pesimis dan merasa 

mustahil dengan situasi yang ada. Mereka akan menjadikan 

pengalaman itu sebagai dasar percaya maka mereka akan 

membawa lima roti dan dua ikan dengan sebuah keyakinan bahwa 

Tuhan mampu membuat itu semua menjadi makanan yang 

mengenyangkan bagi banyak orang pada saat itu. Rasa percaya 

mereka dikalahkan oleh logika berpikir pada situasi saat itu. Betul, 

bahwa logika berpikir juga merupakan pemberian dari Tuhan yang 

menolong kita untuk mampu mengatasi situasi yang kita alami. 

Akan tetapi Tuhan juga menghendaki agar kita memliki iman yakni 

percaya bahwa Tuhan berkuasa dan tidak ada yang mustahil bagi-

Nya jikalau Ia berkenan. Jadi yang pertama marilah kita 

mengarahkan hati kepada Tuhan dengan senantiasa percaya bahwa 

Tuhan berkuasa atas apapun juga. 
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2. Percaya Tuhan Bersedia Menolong  

Situasi yang terjadi pada saat itu dipakai oleh Tuhan untuk memulai 

pengajaran-Nya. Ia hendak menyatakan bahwa kuasa yang Ia miliki 

hendak dipakai untuk menolong para pengikut-Nya. Ia menyuruh 

orang banyak itu duduk di rumput dan mengambil lima roti dan dua 

ikan itu. Ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu 

memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-

murid-Nya, lalu murid-murid-Nya membagi-bagikannya kepada 

orang banyak  (Matius 14:19).  

 

Kuasa Tuhan dinyatakan untuk menolong mereka yang sedang 

membutuhkan makanan. Itu terbukti bahwa mereka semuanya 

makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan 

potongan-potongan roti yang sisa, dua belas bakul penuh (Matius 

14:20). Bukan hanya kenyang tetapi ada kelebihan makanan yang 

juga bisa dipakai selanjutnya. Pada saat itu, Tuhan bukan hanya 

mencukupkan tetapi memberikan kelebihan. Yesus benar-benar 

hendak mengubah logika berpikir para murid-Nya. Lima roti dan 

dua ikan yang bagi mereka sedikit itu dan mustahil untuk memberi 

makan banyak orang justru ternyata oleh kuasa Tuhan dapat 

mengenyangkan semua orang yang ada bahkan lebih, tidak kurang. 

Jadi yang kedua marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan 

dengan senantiasa percaya bahwa Tuhan bersedia menolong kita.  

 

3. Taat pada Perintah-Nya 

Perintah Yesus pada para murid adalah memberi makan semua 

orang. Itu saja. Di sinilah dibutuhkan ketaatan untuk mengarahkan 

hati sesuai dengan apa yang Yesus perintahkan. Ketika taat pada 

perintah Tuhan maka kuasa dan pertolongan Tuhan dialami. Terjadi 

mujizat yang awalnya mereka ragukan. Jadi yang ketiga marilah kita 
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mengarahkan hati kepada Tuhan dengan senantiasa taat pada 

perintah-Nya bahkan dalam situasi yang rasanya membuat kita ragu 

untuk taat.  

 

Dalam kesungguhan kita untuk senantiasa mengarahkan hati 

memang dibutuhkan perjuangan. Dalam tantangan demikian, 

Tuhan senantiasa memberikan kesempatan bagi kita untuk terus 

berproses mengarahkan hati kepada-Nya. Pemazmur dalam 

Mazmur 145:8-9 meneguhkan kita bahwa Tuhan itu pengasih dan 

penyayang, panjang sabar dan besar kasih setia-Nya. Tuhan itu baik 

kepada semua orang dan pernuh rahmat terhadap segala yang 

dijadikan-Nya. Tuhan senantiasa memberikan kesempatan kepada 

umat-Nya untuk mengarahkan hati kepada-Nya. Tuhan tetap 

menanti dan dengan sabar menuntun umat-Nya dan tetap tidak 

mengurangi porsi kasih-Nya pada umat-Nya. Oleh sebab itu, layak 

dan pantas mengungkapkan “besar kasih setia-Nya”. Ia senantiasa 

setia kiranya kita pun senantiasa setia mengarahkan hati kepada-

Nya.  

(dibuat oleh Pdt. Kristina Simaremare - GKI Gunung Sahari) 

 

Pertanyaan untuk didiskusikan 

1. Apa pengalaman yang menunjukkan bahwa Tuhan telah 

menyatakan kuasa-Nya untuk menolong kita? 

2. Tantangan apa saja yang membuat kita tidak percaya pada kuasa 

Tuhan dan Ia bersedia menolong kita?  

3. Tantangan apa saja yang membuat kita sulit taat pada perintah 

Tuhan? 
  

DOA 

(Anggota keluarga dapat secara bergantian mendoakan beberapa pokok doa) 

 

• Komitmen keluarga sesuai dengan perenungan Firman Tuhan. 
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• Orang-orang yang sedang meragukan kuasa Tuhan oleh karena 

tantangan dalam hidup yang begitu berat. 

• Untuk penanganan Covid-19 baik dalam bidang medis, 

perekonomian, sosial, dan kebijakan-kebijakan politik. 

• Untuk pemerintah yang terus bekerja di masa sulit ini, dan juga 

yang sedang menyiapkan diri menyambut Pemilukada 2020. 

 

(Keluarga dapat menambahkan pokok doa yang ingin didoakan …,  

diakhiri dengan mengucapkan Doa Bapa Kami) 

 
  

PELAYANAN PERSEMBAHAN 
 

PENGANTAR PERSEMBAHAN 

PL Arahkanlah hidup kita pada Tuhan supaya kita dapat terus 

menjadi saluran berkat-Nya. Dan saat kita membawa 

persembahan saat ini, imanilah bahwa persembahan ini 

merupakan kesediaan kita untuk menjadi saluran berkat 

Tuhan yang menghidupkan. 1 Petrus 2:5 menyatakan: 

 ” Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu 

hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi 

suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan 

persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan 

kepada Allah.” 
   

Persembahan ini akan kita serahkan bersama-sama ke gereja 

supaya gereja dapat terus melakukan panggilannya 

meneruskan pengharapan Kristus bagi dunia. 
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NYANYIAN 

KJ 299 – Bersyukur Kepada Tuhan 

Syair: O Come, Let Us Sing to the Lord, Mazmur 136:1a, Redaksi PAK, 1964, 

Lagu: Dickson Vardell Murray, 1947, (c) 1947, Dickson Vardell Murray 

 

 

DOA PERSEMBAHAN            (Berdiri) 

PL Mari kita berdoa,  

Ya Allah Sumber Segala Kurnia, 

kami bernyanyi dan bersyukur atas karya-Mu. 

Saat ini kami membawa persembahan, 

yang kami dapatkan dari hasil karya kami di dunia. 

Berapapun yang kami bawa ya Tuhan, 

itu tidak bisa membalas kemurahan-Mu. 

Kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini, 

supaya persembahan ini terpancar terus, 

berdampak dan menjadi berkat untuk semesta. 

Di dalam nama Tuhan Yesus,  

dan persekutuan dengan Roh Kudus, kami berdoa: 

Amin.    
 

PENGUTUSAN 
 

PR Percayalah selalu kepada Tuhan, 

 lawanlah setiap hal yang menggoda iman kita, 

 ikutilah Dia dalam setiap kehidupan kita, 

 agar hidup kita selalu bahagia penuh di hadapan-Nya. 
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NYANYIAN 

KJ 376:1-3 – Ikut Dikau Saja Tuhan 

Syair dan lagu: Let the Lower Lights Be Burning; Philip P.Bliss, Terj.: E. L. Pohan 

 
 

2. Ikut Dikau di sengsara, kar’na janjiMu teguh: 

 atas kuasa kegelapan ‘ku menang bersamaMu. (Refrain) 

 

3. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, 

 hanya turut kehendakMu dan padaMu berserah. (Refrain) 

 

BERKAT 

PR TUHAN memberkati kita dan melindungi kita; 

TUHAN menyinari kita dengan wajah-Nya  

dan memberi kita kasih karunia; 

TUHAN menghadapkan wajah-Nya kepada kita 

dan memberi kita damai sejahtera. 

Umat (menyanyikan) Bapa Terimakasih 

 Bapa terimakasih, Bapa terimakasih 

 Bapa di dalam surga, kubert’rimakasih. Amin. 


