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UCAPAN SELAMAT DATANG  
P2  Salam dalam kasih Kristus, 

  Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah 
di Hari Jumat Agung, mengingat-rayakan kematian Tuhan Yesus melalui 

Sakramen Perjamuan.   
  Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan 

kita diberkati oleh-Nya.  

         Pemberita Firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pdt. Carolina Hale-
Montolalu. 

 
UNGKAPAN SITUASI  

P2 Saat Yesus duduk makan malam bersama dengan para murid-Nya, 

Yesus mempersiapkan mereka agar memahami bahwa pengorbanan 
diri-Nya harus dilakukan untuk keselamatan banyak orang. 

  
Di taman Getsemani, Yesus tetap berserah agar kehendak Tuhan yang 

terjadi atas diri-Nya walau berat untuk dilanjutkan perjalanan menuju 
kayu salib. 

 

Dalam lorong Via Dolorosa, Yesus harus menahan beratnya kayu salib 
dan perihnya luka disekujur tubuh-Nya menanggung dera tantara 

Romawi. 
 

Di bukit Golgota menjadi puncak derita Sang Anak Domba untuk 

menebus derita yang seharusnya kita alami. 
 

Jemaat Menyanyi KJ 177 : 1 “GOLGOTA, TEMPAT TUHANKU DISALIB” 
Golgota, tempat Tuhanku 

disalib dan dicela, 
agar dunia damai pula 

dengan Allah, Khaliknya. 

Dari sanalah mengalir 
sungai kasih kurnia 

bagi orang yang berdosa, 
yang memandang Golgota. 

  

 
AJAKAN BERIBADAH 
P2   Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang berbakti dalam Sakramen 

Perjamuan  pada saat ini. Oleh karenanya mari kita mempersiapkan 
hati dan pikiran, agar ibadah ini dapat berlangsung dengan hati yang 

penuh pujian dan rasa syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. 

Marilah berdiri untuk menyambut Firman Tuhan hadir di tengah 
persekutuan kita, serta mengangkat pujian untuk menyambut 

Tuhan…. 
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I. MENGHADAP TUHAN   
Jemaat Menyanyi KJ 169 : 1 & 3 “MEMANDANG SALIB RAJAKU” 

do = d 3 ketuk 

1.  Memandang salib Rajaku 

  yang mati untuk dunia, 

  kurasa hancur congkakku 

  dan harta hilang harganya. 

 

---Proses Firman Tuhan Masuk Ruang Ibadah--- 
 

3.   Berpadu kasih dan sedih 

  mengalir dari luka-Mu; 

  mahkota duri yang pedih 

  menjadi keagungan-Mu. 

 

VOTUM 

PF Marilah kita tahbiskan Ibadah Sakramen Perjamuan, Jumat Agung ini, 
dengan pengakuan bahwa: 
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan 
bumi. (Mazmur 124 : 8) 

 

KJ 476a  AMIN 

          
 
NAS PEMBIMBING  
PF  Nas pembimbing yang melandasi pemberitaan firman Tuhan hari 

ini adalah : 
“Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan diri-

Nya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan 
menyatakan diri-Nya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk 

menganugerahkan keselamatan kepada mereka, yang 

menantikan Dia. (IBRANI 9 : 28)  
 

SALAM  
PF Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan 

Yesus Kristus, menyertai kamu. (1 Kor. 1 : 3)  
 
J       DAN MENYERTAIMU JUGA 
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Jemaat Menyanyi KJ 170 : 1, 2 “KEPALA YANG BERDARAH” 

do = d 4 ketuk 
 

1.  Kepala yang berdarah, 
  tertunduk dan sedih, 

  penuh dengan sengsara 

  dan luka yang pedih, 
  meski mahkota duri 

  menghina harkat-Mu, 
  Kau patut kukagumi: 

  terima hormatku. 

 
2.  O wajah yang mulia, 

  yang patut disembah 
  dan layak menerima 

  pujian dunia, 
  sekarang diludahi, 

  dihina, dicerca, 

  disiksa, dilukai 
  yang salah siapakah? 

 
DOA HARI INI   
P2 Jemaat, mari berdoa kepada Allah: 

Ya Bapa, kami menaikkan ungkapan syukur kepada-Mu karena kasih 
setia-Mu selalu menyertai kehidupan kami. Engkau senantiasa 

menolong dan menjaga kami sepanjang hari-hari yang kami lalui. 

Kuasa-Mu, Tuhan, selalu menopang saat kami bergumul dengan 
persoalan yang kami jumpai. 

Namun kami menyadari kadang, bahkan kami sering, berlaku tidak 
setia kepada-Mu. Tuhan selalu menyertai kami, namun kami justru 

mengecewakan hati Tuhan dengan pola hidup cemar melakukan dosa. 

Tuhan ampunilah kami. Tuhan kuduskan kami kembali agar kembali 
berpola seperti yang Engkau kehendaki. 

Di hari Jumat Agung ini, ajari kami Tuhan agar menghayati dengan 
sungguh akan karya keselamatan-Mu dan mampukan kami untuk 

selalu melakukan kehendak Tuhan.  
Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. 
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Jemaat Menyanyi  KJ 174B : 1 “KU HERAN JURUS’LAMATKU” 
do = f 4 ketuk 

 

‘Ku heran, Jurus’lamatku 
bagiku tersalib? 

Tertumpah darah Rajaku 
bagiku yang keji? 

 
Refrein: 
Pada kayu salib ‘ku melihat terang 
dan beban hidupku hilang lenyap; 
mataku celik karena iman 
dan aku bahagia tetap. 
 

II. PEMBERITAAN FIRMAN 

 

DOA MOHON BIMBINGAN ROH KUDUS 

PF  ………… 

PEMBACAAN ALKITAB 

PF Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar Firman Tuhan yang 

dibacakan dari Alkitab : “HOSIANA”  
 

J       Jemaat Menyanyi  GB 397 “HOSIANA” 

 
        
P3 Firman Tuhan hari ini terdapat dalam Injil MATIUS 27 : 32 - 44 

yang menyatakan ….. Demikianlah Firman Tuhan   
PF  Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaanNya menetap di 

antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. 

 

J       Jemaat Menyanyi : GB 392A  KEPADAMU PUJI-PUJIAN 
  Kepada-Mu puji-pujian, madah syukur dan kemuliaan 

  Bapa, Put'ra, dan Roh Kudus sampai kekal dan abadi. 
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KHOTBAH   
Saat teduh untuk menghayati Firman Tuhan 

 
~~ SAKRAMEN PERJAMUAN KUDUS ~~ 

 
PENETAPAN PERJAMUAN 

(Oleh PF dari Meja Perjamuan)  

 
PF  Dengarlah Penetapan Perjamuan Kudus sebagaimana tertulis dalam          

MATIUS 26:26-29   yang menyatakan … 

 
PENJELASAN 

PF  Perjamuan Kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita. Bahwa setiap 
orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah 

diteguhkan sebagai warga sidi jemaat wajib hadir mengikuti Perjamuan 

Kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan 
darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk 

memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa dan 
untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaan-Nya. Melalui Perjamuan Kudus 

ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan 

kebangkitan-Nya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan 
murid pada Perjamuan Malam terakhir terus berlangsung sampai 

penggenapannya didalam Kerajaan Allah, di mana kita semua akan 
duduk bersama Kristus di perjamuan-Nya.  

  Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan 
hayati melalui Perjamuan Kudus ini, sesungguhnya hendak 

mengingatkan kita kembali pada hidup baru, yang untuknya kita telah 

dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh 
Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang 

Yesus Kristus, sebagai Sang Penebus dan Juruselamat dunia melalui 
kata dan perbuatan kita 

 

DOA SYUKUR AGUNG 
PF  Mari berdoa : 

  Ya Bapa Mahakudus, Pencipta dan Raja semesta. Kami bersyukur dan 
memuliakan namaMu, sebab kami percaya bahwa Roti dan Anggur 

dalam cawan ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus.  
  Melalui Roti dan Anggur dalam cawan ini, Engkau mempersatukan kami 

dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup 

baru yang kekal untuk memaklumkan Kerajaan-Mu dan kebesaran 
pengasihan-Mu bagi dunia ini, dan menjadikan kami milik-Mu.  

  Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, menegakkan yang 
tertunduk, memulihkan hati yang hancur. Engkau menghibur yang 

berduka, membebaskan yang tertindas dan menghentikan semua badai 
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kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama 

dengan semua hambaMu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul 
dan martir serta seluruh Gereja-Mu di segala waktu dan tempat dan di 

sorga, kami memuji dan memuliakan namaMu dalam madah kebesaran 

yang tiada hentinya. 
 

J  Kudus, kudus, kuduslah, Tuhan Yang Mahakuasa, yang sudah ada dan 
yang ada dan yang akan datang. 

PF  Kami memuji nama-Mu, ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling 
utama, Anak-Mu, Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan 

menyelamatkan kami dari cengkeraman dosa dan maut, dan yang 

bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu.  
  Utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami yang menerima 

Roti dan Anggur dalam cawan ini, benar-benar menjadi anggota tubuh 
Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladan-

Nya serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala mahkluk. Sama 

seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian 
dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka kumpulkanlah kami uma-

tMu dari Timur dan Barat dan dari Utara dan Selatan dalam Kerajaan 
Anak-Mu, Yesus Mesias, Tuhan dan Juruselamat, yang telah 

mengajarkan kami berdoa: 

 

PF+J Bapa kami diakhiri oleh seluruh jemaat menyanyi Doxologi  GB 

389A KARNA ENGKAULAH 

           

PENGAKUAN IMAN  

PF  Jemaat, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan 

darah Tuhan Yesus, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut 
Pengakuan Iman Nicea Konstantinopel. 

  Dengan hati dan mulut, masing-masing berkata : 

PF+J  Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Mahakuasa, Pencipta langit 

dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. 
  Dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, 

  yang lahir dari Sang  Bapa  sebelum ada segala zaman, 

  Allah dari Allah, Terang dari Terang, Allah yang sejati dari Allah yang 

sejati, 
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  diperanakkan, bukan dibuat, sehakekat dengan Sang Bapa, 

  yang dengan perantaraanNya segala sesuatu dibuat; 
  yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk 

keselamatan kita, 

  dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak dara Maria dan menjadi  

manusia; 

  yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, 
menderita dan dikuburkan; yang bangkit pada hari ketiga,sesuai 

dengan isi Kitab-kitab, dan naik ke sorga; yang duduk di sebelah 
kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk 

menghakimi orang yang hidup dan yang mati; yang kerajaanNya 

takkan berakhir. 

  Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang 

menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang 
bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan 

dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. 

  Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli, 
  Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. 

  Aku menantikan kebangkitan orang mati 
  dan kehidupan di zaman yang akan datang.  

             
                                                        Duduk   

Jemaat Menyanyi GB 97 : 1 “TUHAN YESUS MENGUNDANG KITA” 
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PENGARAHAN HATI 

PF  Jemaat, supaya kita terpelihara dengan Roti Sorgawi, yakni Yesus 
Kristus, janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur 

yang kelihatan ini; tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang 

tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat kita. 
PF  Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. 

J  Damai sejahtera bagimu (sambil bersalam-salaman) 
 

           (Umat duduk)  

JAMUAN 

 (PF mengangkat Roti)  
PF Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh          

Kristus. 

  Ambillah...(Roti dibagikan diantara keluarga oleh Bapak/Ibu setelah             
menerima dipersilakan duduk) 

 
  Makanlah... (Makan bersama-sama) 
 
    Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah      
        dipecah-pecahkan sebagai tebusan bagi keselamatan kita. 

 
      (PF Mengangkat Cawan) 

PF  Cawan minuman ini yang dipakai untuk mengucap syukur adalah      

persekutuan dengan darah Kristus. 
Ambillah... (gelas dibagikan diantara keluarga oleh Bapak/Ibu setelah          
menerima dipersilakan duduk ) 

  

 Minumlah... (Minum bersama-sama) 
  

 Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah 

ditumpahkan  untuk pengampunan dosa dan keselamatan kita.   

Mengakhiri Perjamuan (Yesaya 38:17)  

PF   Umat Tuhan, terimalah berkat :  

   “Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan 
memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.”  

J  KJ 476b A…min.  
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       III. JAWABAN UMAT 

 
Jemaat Menyanyi GB 169 : 1 “NUN DI BUKIT YANG JAUH” 
1=Bes 6/8 

1.  Nun di bukit yang jauh, tampak kayu salib: 

  lambang kutuk, nestapa, cela. 

  Salib itu tempat Tuhan mahakudus 

  menebus umat manusia. 

 

  Reff: 

  Salib itu kujunjung penuh, 

  hingga tiba saat ajalku. 

  Salib itu kurangkul teguh 

  dan mahkota kelak milikku 

 

DOA SYAFAAT (tanpa Doa Bapa Kami) 

 

AJAKAN PERSEMBAHAN  
P4  Jemaat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan 

memberi persembahan bagi-Nya.  

 
Ingatlah pesan Alkitab yang menyatakan “Apabila kamu 
mempersembahkan korban keselamatan kepada TUHAN, kamu harus 
mempersembahkannya sedemikian, hingga TUHAN berkenan akan 
kamu.” (Imamat 19 : 5) 

 
Persembahan ibadah, persembahan syukur perjamuan kudus, 

persembahan persepuluhan dan persembahan syukur dapat diberikan 
secara tunai ke kantor majelis jemaat atau presbiter di sektor 

pelayanan masing-masing atau melalui transfer bank, juga dapat 

melalui dompet digital (QRIS) yang tersedia. 
 

Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. 
 

 

Jemaat Menyanyi KJ 381 : 1 & 4 “YANG MAHAKASIH”” 
do = d 3 ketuk 

1.  Yang Mahakasih 
  yaitu Allah; 

  Allah Pengasih 
  pun bagiku 
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 Refrein: 
  Aku selamatlah 
  oleh kasih-Nya, 
  oleh kasih-Nya 
  kepadaku. 

 

4.   Allah mengutus 
  Yesus, Tuhanku; 

  Allah mengutus 
  Sang Penebus. 

 

 
DOA PERSEMBAHAN 

P4 Marilah kita berdiri menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan 
dalam doa syukur : Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu 

sampai keawan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu 

dan melimpah dengan berka-tMu.  
Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta 

urapi yang mengelola dan menggunakannya supaya sesuai kehendak-
Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Kepada-Mu kami 

serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup 
di dalam kasih-Mu.  Amin. 

 

IV. PENGUTUSAN 
WARTA JEMAAT  
P6 
 
AMANAT PENGUTUSAN 
  
PF Jemaat yang dikasihi Tuhan 

Tuhan Yesus telah berkorban untuk kita agar kita memperoleh 

jaminan hidup kekal seperti yang disampaikan dalam 2 Petrus 1:11 
yang menyatakan “Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan 
hak penuh untuk memasuki Kerajaan kekal, yaitu Kerajaan Tuhan dan 
Juruselamat kita, Yesus Kristus.” 
Kembalilah dalam kehidupanmu dan lakukanlah Firman Tuhan agar IA 
menuntunmu sepajang hidup. 

 

Jemaat Menyanyi KJ 368 : 1 & 4 “PADA KAKI SALIBMU” 
Do= f 3 ketuk 

1.  Pada kaki salib-Mu, Yesus, 'ku berlindung; 
  Air hayat Golgota pancaran yang agung. 

 

  Reff: 
  Salib-Mu, salib-Mu yang kumuliakan 
  Hingga dalam sorga k'lak ada perhentian. 
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4.  Pada kaki salib-Mu 'ku tetap percaya, 
  hingga dalam sorga k’lak jiwaku bahagia. 

  Reff: 
 
BERKAT 
  
PF  Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-

Nya: 

TUHAN MEMBERKATI ENGKAU DAN MELINDUNGI ENGKAU;  
TUHAN MENYINARI ENGKAU DENGAN WAJAHNYA 

DAN MEMBERI ENGKAU KASIH KARUNIA 
TUHAN MENGHADAPKAN WAJAHNYA KEPADAMU 

DAN MEMBERI ENGKAU DAMAI SEJAHTERA. 

 
J Jemaat Menyanyi KJ 478C  “AMIN, AMIN, AMIN” 

              

               
 

 

~ SAAT TEDUH ~ 
 

 
Persembahan ibadah, persembahan syukur perjamuan kudus, 

persembahan persepuluhan dan persembahan syukur juga dapat 
melalui dompet digital(QRIS) yang tersedia dibawah ini. 

 
 
 
 
 


