
10.   DOA PERSEMBAHAN & PERSIAPAN PERJAMUAN KUDUS 

11.   PERSIAPAN PERJAMUAN KUDUS 
Seperti yang telah diwartakan dalam Warta Jemaat, bahwa besok Minggu, 07 Agustus 
2016, di GKJ Kotagede akan dilayankan Sakramen Perjamuan Kudus, yang diatur 
sebagai berikut: pukul 06.30 dengan pengantar bahasa Jawa, pukul 09.00 dengan 
pengantar bahasa Jawa dan pukul 18.00 dengan pengantar bahasa Indonesia. 
Warga Gereja yang sudah berhak mengikuti Sakramen Perjamuan Kudus hendaknya 
mempersiapkan diri, yaitu dengan bertanya pada diri sendiri:  
1). Apakah kita menyadari dan mengakui bahwa kita adalah orang berdosa dan kita 

tidak  mampu  menyelamatkan diri dengan mengandalkan kekuatan serta usaha kita 
sendiri, sehingga kita membutuhkan pertolongan Allah?  

2). Apakah kita mengetahui bahwa berdasarkan kasih-Nya, Allah telah memberikan  
jalan keselamatan bagi kita, yaitu di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus 
Kristus?  

3). Apakah kita bersedia menyerahkan  diri  dan  menggantungkan sepenuhnya pada  
pertolongan Allah untuk keselamatan kita?  

4). Apakah kita bersungguh-sungguh dalam menjalani hidup dengan penuh syukur atas 
anugerah penyelamatan Allah? 

Dimohon masing-masing pribadi menyampaikan kesiapannya untuk mengikuti Sakramen 
Perjamuan Kudus. 
 

12.  DOA PENUTUP 
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1. SAAT TEDUH 

2. PUJIAN PEMBUKAAN 
KJ 17 : 1,4 “Tuhan Allah Hadir” 

1.  Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini.  
 Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia.  
 Marilah, umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. 
4.  Raja yang mulia, biarlah hamba-Mu, mengagungkan-Mu selalu,  
 hingga aku ini sungguh beribadat, sama seperti malaikat,  
 dan benar mendengar firmanMu, ya Tuhan, agar kulakukan! 

3. DOA PEMBUKAAN 

4. PUJIAN JEMAAT 
KJ. 402 : 1,3 “Kuperlukan Juru’slamat” 

1. Kuperlukan Jurus’lamat,agar jangan ‘ku sesat; 
 S’lalu harus kurasakan bahwa Tuhanku dekat. 
 Reff : Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan; 
  Bila Tuhanku membimbing,‘ku di malam pun tentram. 
3.  Kuperlukan Jurus’lamat,dalam langkah juangku; 
 Siang malam, suka duka, dengan Tuhan kutempuh 
 Refr. 

5. PEMBACAAN ALKITAB:  
• Galatia 5:16-25 



6. RENUNGAN 
MESTI MEMILIH 

Manusia sering diperhadapkan pada pilihan-pilihan: memilih bermalas-malasan atau 
rajin, bertindak cepat atau lambat bahkan menunda-nunda, peka atau cuek, bekerja serius 
dan bertanggung jawab atau asal-asalan, memilih sabar atau marah, dll. Pilihan mana 
yang diambil tergantung pada pemahaman, penghayatan dan komitmen hidup yang kita 
jalani.  

Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia mengajak jemaat dan kita 
semua untuk memilih yang baik, yang positif, yang berguna dan bermakna dalam hidup. 
Itu bisa kita lakukan ketika kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, bukan oleh 
keinginan daging kita. Dengan jelas Rasul Paulus mengatakan, “Hiduplah oleh Roh, maka 
kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan 
keinginan Roh dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging … Akan tetapi 
jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum 
Taurat” (Galatia 5:16-18). 

Ayat di atas mengingatkan kepada kita untuk mau tidak mau serius memilih. Kita 
mesti memilih dipimpin Roh Kudus, tidak kompromi terhadap kedagingan. Inilah pilihan 
hidup yang mesti dijalani. Pilihan yang menolong kita menjalani hidup dalam disiplin 
rohani, menuju hidup baik yang dikehendaki Tuhan. Suatu disiplin rohani yang mesti 
dijalani setiap saat dan waktu, sebagaimana pilihan-pilihan itu juga tersaji di depan kita 
setiap saat dan waktu. 

Untuk bisa menjalani disiplin rohani atas pilihan kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita 
mesti menyadari, mengakui dan mengenali kedagingan kita agar kita bisa mengatakan 
tidak dan menyerahkan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Adapun perbuatan daging itu adalah 
percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, 
perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, 
kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya (Galatia 5:19-21a). Semua 
kedagingan tersebut bisa kita hindari dan atasi ketika kita sadar bahwa kita butuh kekuatan 
ilahi, dan itulah kekuatan Roh Kudus. 

Ketika kita membuka diri dipimpin oleh Roh Kudus, maka Ia tidak hanya 
memampukan kita mengatakan tidak untuk kedagingan, tetapi juga memenuhi hati kita dan 
menolong kita untuk menjalankan buah-buah Roh. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, 
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri. Buah-
buah Roh yang terimplementasi atau dilakukan dalam kehidupan sehari-hari terhadap 
siapapun dan dimanapun. Itulah ciri-ciri anak Tuhan, milik Kristus. Galatia 5:24 
menyatakan, “Barangsiapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging 
dengan segala hawa nafsu dan keinginannya.” Jangan tunda untuk mengatakan tidak bagi 

kedagingan dan ya bagi pimpinan Roh Kudus, hanya karena iming-iming yang 
menggiurkan. Tetaplah memilih dipimpin oleh Roh Kudus karena pilihan itulah yang mesti 
kita ambil. Amin. 

7. PUJIAN TANGGAPAN 
KJ. 370 : 1 “Ku Mau Berjalan dengan Jurus’lamatku” 

1. ‘Ku mau berjalan dengan Juru s’lamatku  
 Di lembah berbunga dan berair sejuk  
 Ya, kemana juga aku mau mengikut-Nya  
 Sampai aku tiba di neg’ri baka  
 Refr: Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus  
  Ku tetap mendengar dan mengikut-Nya  
  Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus  
  Ya, ke mana juga ‘ku mengikut-Nya!  

8. DOA SYAFAAT  

9. PERSEMBAHAN 
• Dasar Persembahan : Ulangan 16: 16b-17 

Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan 
sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allahmu 

• Pujian Persembahan 
KJ. 393 : 1,2,3 ”Tuhan Betapa Banyaknya” 

1.  Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kauberi, 
 teristimewa rahmatMu dan hidup abadi. 
    Refr T’rima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku! 
 Padaku telah Kauberi hidup bahagia abadi. 

2. Sanak saudara dan teman Kau b’ri kepadaku; 
 berkat terindah ialah:‘ku jadi anakMu  
 Refr. 
3. Setiap hari rahmatMu tiada putusnya: 
 hendak kupuji namaMu tetap selamanya 
 Refr.  


