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TATA KEBAKTIAN JUMAT AGUNG
GKI GUNUNG SAHARI
Jumat, 25 Maret 2016
Pk. 06.00, 08.00, 10.00 & 17.00 WIB

“Kasih Yang Menginspirasi”
Pelayanan Perjamuan Kudus
Pdt. Imanuel Kristo
- Saat teduh /doa pribadi.
- Bunyi lonceng gereja satu kali (5 menit sebelum jam ibadah).

PANGGILAN BERIBADAH
Pnt : Jemaat diundang berdiri, sebab Allah kita yang Maha Mulia
hadir ditengah jemaat-Nya. Kemuliaan-Nya nyata dalam
pekerjaan tangan-Nya. Untuk itu mari kita menyanyikan
syukur bagi-Nya diantara segala bangsa, mari kita
mazmurkan nama-Nya.
J : (menyambut simbol kehadiran Allah dalam pujian KJ.
161:1,2 “SEGALA KEMULIAAN”)
1. Segala kemuliaan bagi-Mu, Penebus!
Pun suara anak-anak memuji Dikau t’rus.
“Hosana, Raja kami! Hosana, Anak Daud!
Utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau!”
2. Segala kemuliaan bagi-Mu, Penebus!
Pun suara anak-anak memuji Dikau t’rus.
Malaikat dalam sorga memuji nama-Mu;
segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu.
VOTUM DAN SALAM
(berdiri)
PF : Kebaktian Jumat Agung ini berlangsung didalam pertolongan
Allah Bapa Pencipta langit dan bumi yang kasih setia-Nya
kekal untuk selama-lamanya!
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J
: (menyanyikan) Amin-Amin-Amin.
PF : Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus
Kristus beserta saudara-saudara!
J
: Dan beserta dengan saudara juga!
KATA PEMBUKA
(duduk)
PF : Tuhan Yesus hadir mengguncangkan hati setiap orang, sebab
kasih pengorbanan-Nya mengubahkan hidup tiap orang.
Ingatlah bagaimana ketika kita sekalian sesat seperti domba,
masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan
telah menimpakan kepada-Nya kejahatan kita sekalian.
(Yesaya 53 : 6)
NYANYIAN JEMAAT
J
: (menyanyikan)
KEPALA YANG BERDARAH
KJ. 170:1,3
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.
3. Ya Tuhan, yang Kautanggung yaitu salahku;
dosaku t’lah Kaugantung di kayu salib-Mu.
O, kasihani daku yang harus dicela;
ampunilah hamba-Mu, beri anugerah!
PENGAKUAN DOSA
(duduk)
PF : (Memimpin Jemaat menaikkan doa pengakuan dosa)
NYANYIAN PENYESALAN
J
: (Menyanyikan)

(duduk)
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TERCURAH DARAH TUHANKU
KJ. 35:1,2
1. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota;
yang mau bertobat, ditebus, terhapus dosanya,
terhapus dosanya, terhapus dosanya
yang mau bertobat, ditebus, terhapus dosanya.
2. Penyamun yang di sisi-Nya di b'ri anugerah;
pun aku yang penuh cela dibasuh darah-Nya,
dibasuh darah-Nya, dibasuh darah-Nya,
pun aku yang penuh cela dibasuh darah-Nya
BERITA ANUGERAH
(berdiri)
PF : Jemaat diundang bangkit sebab dikatakan “… Dia tertikam
oleh karena pemberontakkan kita, dia diremukkan oleh
karena kejahatan kita; ganjaran yang mendatangkan
keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilurbilurnya kita menjadi sembuh.” (Yesaya 53:5). Demikianlah
berita anugerah dari Tuhan.
J
: Syukur kepada Allah
(memberikan salam pada saudara yang ada disekitarnya
sambil menyanyian SALAM DAMAI)
Bersukacitalah selalu
tunjukkan wajah gembiramu.
Lihat teman di kanan, kiri dan disekitarmu;
Berikan salam damai, karna kasih karunia
serta pengampunan-Nya di beri.
Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain:
Itu kehendak Tuhan bagimu
Itu kehendak Tuhan bagimu
Itu kehendak Tuhan bagimu
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PF : Hanya oleh kasih-Nya yang besarlah kita memperoleh
merayakan angurah keselamatan. Untuk itu mari kita
pujikan KJ. 183 “MENJULANG NYATA ATAS BUKIT KALA”
1. Menjulang nyata atas bukit kala
t’rang benderang salib-Mu, Tuhanku.
Dari sinarnya yang menyala-nyala
memancar kasih agung dan restu.
Seluruh umat insan menengadah
ke arah cahya kasih yang mesra.
Bagai pelaut yang karam merindukan
di ufuk timur pagi merekah.
2. Salib-Mu, Kristus, tanda pengasihan
mengangkat hati yang remuk redam,
membuat dosa yang tak terperikan
di lubuk cinta Tuhan terbenam.
Di dalam Tuhan kami balik lahir,
insan bernoda kini berseri,
teruras* darah suci yang mengalir
di salib pada bukit kalvari
*teruras = disembuhkan

DOA PELAYANAN FIRMAN
PF : (memimpin doa Jemaat)

(duduk)

PEMBACAAN ALKITAB
PF : Bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut
Yohanes pasal 19 ayat 16b s/d 37, sebagai berikut : ……
(19-16b) Mereka menerima Yesus. 19:17 Sambil memikul salibNya Ia pergi ke luar ke tempat yang bernama Tempat
Tengkorak, dalam bahasa Ibrani: Golgota. 19:18 Dan di situ Ia
disalibkan mereka dan bersama-sama dengan Dia disalibkan
juga dua orang lain, sebelah-menyebelah, Yesus di tengahtengah. 19:19 Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di
atas kayu salib itu, bunyinya: "Yesus, orang Nazaret, Raja
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orang Yahudi." 19:20 Banyak orang Yahudi yang membaca
tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya
dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani,
bahasa Latin dan bahasa Yunani. 19:21 Maka kata imam-imam
kepala orang Yahudi kepada Pilatus: "Jangan engkau
menulis: Raja orang Yahudi, tetapi bahwa Ia mengatakan:
Aku adalah Raja orang Yahudi. " 19:22 Jawab Pilatus: "Apa
yang kutulis, tetap tertulis." 19:23 Sesudah prajurit-prajurit itu
menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaian-Nya lalu
membaginya menjadi empat bagian untuk tiap-tiap prajurit
satu bagian--dan jubah-Nya juga mereka ambil. Jubah itu
tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya satu tenunan saja.
19:24 Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain:
"Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong,
tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa
yang mendapatnya." Demikianlah hendaknya supaya
genaplah yang ada tertulis dalam Kitab Suci: "Mereka
membagi-bagi pakaian-Ku di antara mereka dan mereka
membuang undi atas jubah-Ku. " Hal itu telah dilakukan
prajurit-prajurit itu. 19:25 Dan dekat salib j Yesus berdiri ibuNya dan saudara ibu-Nya, Maria, isteri Klopas dan Maria
Magdalena. 19:26 Ketika Yesus melihat ibu-Nya dan murid
yang dikasihi-Nya di sampingnya, berkatalah Ia kepada ibuNya: "Ibu, inilah, anakmu !" 19:27 Kemudian kata-Nya kepada
murid-murid-Nya: "Inilah ibumu!" Dan sejak saat itu murid
itu menerima dia di dalam rumahnya.19:28 Sesudah itu,
karena Yesus tahu, bahwa segala sesuatu telah selesai,
berkatalah Ia--supaya genaplah yang ada tertulis dalam Kitab
Suci--:"Aku haus!" 19:29 Di situ ada suatu bekas penuh anggur
asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang, yang telah
dicelupkan dalam anggur asam, pada sebatang hisop lalu
mengunjukkannya ke mulut Yesus.19:30 Sesudah Yesus
meminum anggur asam itu, berkatalah Ia: "Sudah selesai. "
Lalu Ia menundukkan kepala-Nya dan menyerahkan nyawaNya. 19:31 Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada
hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada
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kayu salib --sebab Sabat itu adalah hari yang besar--maka
datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta
kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayatmayatnya diturunkan. 19:32 Maka datanglah prajurit-prajurit lalu
mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain
yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus; 19:33 tetapi ketika
mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati,
mereka tidak mematahkan kaki-Nya, 19:34 tetapi seorang dari
antara prajurit itu menikam lambung-Nya dengan tombak, dan
segera mengalir keluar darah dan air. 19:35 Dan orang yang
melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan
kesaksiannya benar, dan ia tahu, bahwa ia mengatakan
kebenaran, supaya kamu juga percaya. 19:36 Sebab hal itu terjadi,
supaya genaplah yang tertulis dalam Kitab Suci: "Tidak ada
tulang-Nya yang akan dipatahkan." 19:37 Dan ada pula nas yang
mengatakan: "Mereka akan memandang kepada Dia yang telah
mereka tikam.
Demikianlah Innjil Yesus Kristus,
berbahagialah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan
dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana!
: Hosiana (3x)

 Kotbah : “Kasih Yang Menginspirasi”
 Saat teduh
 Persembahan Pujian
Kebaktian I
: Pak Tulus
Kebaktian II
: Sdri. Destanya
Kebaktian III
: Sdri. Irene Komala
Kebaktian IV
: VG. G4 Voice
PENGAKUAN IMAN
(berdiri)
Pnt : Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini
dan masa yang akan datang mengingat pengakuan pada
baptisan kita menurut Pengakuan Iman Rasuli. Aku percaya...
DOA SYAFAAT
PF : (Memimpin doa syafaat)

(duduk)
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PERJAMUAN KUDUS
Pengantar Perjamuan Kudus
(duduk)
PF : Saat ini kita bersama-sama merayakan Perjamuan Kudus,
karena Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya
dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan
Kudus ini diperuntukkan bagi Saudara-saudara yang telah
dibaptiskan dan mengaku percaya, serta tidak berada di
bawah penggembalaan khusus. Kami juga dengan penuh
sukacita menyambut Saudara-saudara yang berasal dari
gereja lain yang bersedia dan siap untuk merayakan
Perjamuan Kudus bersama dengan kami di sini saat ini.
Agar Perjamuan Kudus ini sungguh-sungguh menjadi berkat
bagi kita, selayaknyalah kita memeriksa diri kita masingmasing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai
dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan
sesama kita: dengan istri atau suami, dengan orangtua atau
anak, dengan saudara-saudara, dengan teman dan tetangga,
dan dengan siapa pun yang kita jumpai dalam kehidupan
kita?
Di dalam ketidaksempurnaan kita, kita percaya Allah
menyucikan kita dari segala dosa kita, membarui hidup kita,
memampukan kita untuk mempersaksikan kasih Kristus
melalui hidup kita dan melayakkan kita untuk merayakan
Perjamuan Kudus saat ini.
Pengarahan Hati
PF : Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan
J
: Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
PF : Marilah kita bersyukur kepada Tuhan, Allah kita.
J
: Sungguh layak bersyukur kepada-Nya.
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Doa Syukur
PF : Ya Allah yang kudus, kami bersyukur kepada-Mu, sebab
Engkau Pencipta alam semesta yang memeliharanya dengan
penuh kasih sayang. Kami bersyukur karena Anak-Mu Yesus
Kristus, yang menjadi Jalan, Kebenaran, dan Hidup bagi
kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Engkau
kirimkan untuk mengajar dan menghibur kami dalam
kehidupan di bumi ini. Kemuliaan-Mu kami agungkan
bersama-sama malak sorgawi yang tidak henti-hentinya.
(Solo menyanyikan NKB. 157:2 “Di sini, Tuhan, ‘kumemandang-Mu”)
Ingin kumakan roti surgawi,
juga meminum anggur yang kudus,
ingin kubuang nafsu duniawi,
kar’na dosaku sudah ditebus.
Penetapan Perjamuan Kudus
PF : Kita bersyukur karena Bapa Yang Mahakudus senantiasa
menyertai kita, dan Kristus mengundang kita untuk
mengambil bagian dalam Perjamuan Kudus ini. Kita yakin
bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga
dengan iman, kita mengalami kehadiran Kristus bersama
kita di sini. Kristus, yang pada malam waktu Ia diserahkan,
mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur
atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata: “Inilah tubuhKu yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi
peringatan akan Aku”. Kristus, juga mengambil cawan,
sesudah makan, lalu berkata “Cawan ini adalah perjanjian
baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini, setiap
kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku”
J
: Kematian Kristus kita wartakan!
Kebangkitan Kristus kita rayakan!
Kedatangan Kristus kita nantikan!
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Peringatan Akan Kristus
PF : Pada saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah
yang menyelamatkan dunia; kelahiran dan kehidupan
Kristus, Anak-Nya, di antara manusia, pembaptisan-Nya,
kematian-Nya, perjamuan malam terakhir bersama muridmurid-Nya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan
kenaikkan-Nya ke sorga dalam kemuliaan, di mana Ia berdoa
bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali
pada akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka
sebagai persekutuan yang telah dipersatukan dengan dan
dalam Kristus, kita mengingat pengurbanan Kristus yang
menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di
semua tempat.
J
: Terpujilah Kristus!
PF : Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini,
Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam
Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi
persembahan yang hidup bagi Allah.
J
: Terpujilah Roh Kudus!
PF : Melalui Kristus, dengan Kristus dan di dalam Kristus, semua
hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa, dalam persekutuan
dengan Roh Kudus, sekarang dan selamanya.
J
: Terpujilah Bapa, Anak dan Roh Kudus!
Doa Bapa Kami
Pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus
Pemecahan Roti:
PF : Roti yang dipecah–pecahkan ini adalah persekutuan kita
dengan tubuh Kristus. Ambillah!
---------pembagian roti perjamuan diringi dengan instrumen------PF : Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus
telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah!
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Penuangan Air Anggur:
PF : Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan kita dengan
darah Kristus. Ambillah!
----pembagian cawan minuman syukur diringi dengan instrumen---PF : Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita, Yesus Kristus
telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah !
Ucapan Syukur
PF : “Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala
kebaikan-Nya! Dia yang mengampuni segala kesalahanmu,
yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus
hidupmu dari lobang kubur, yang memahkotai engkau dengan
kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu
dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru
seperti pada burung rajawali.” (Mazmur 103 : 2 – 5).
Pengumpulan cawan
------------pengumpulan cawan diringi dengan instrumen---------PERSEMBAHAN
Pnt : Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan serta
ingatlah! “Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah
aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan
tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan
yang berkenan kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang
sejati.” (Roma 12:1)
J : (menyanyikan)
‘KU HERAN, ALLAH MAU MEMB’RI
KJ. 387:1,2
1. Ku heran Allah mau memb’ri rahmat-Nya padaku
dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku!
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Refrein:
Namun ‘ku tahu yang kupercaya
dan aku yakin ‘kan kuasa-Nya,
Ia menjaga yang kutaruhkan
hingga hari-Nya kelak!
2. ‘Ku heran, oleh rahmat-Nya hatiku beriman
dan oleh kuasa Sabda-Nya jiwaku pun tent’ram.
Refrein.
PENGUTUSAN DAN BERKAT
J
: (Menyanyikan 2x)

(berdiri)

KASIH-NYA MENGUBAHKU
Kasih Yesus sungguh besar,
sungguh indah, sungguh mulia
Kasih Yesus kepadaku membaharui hidupku
Ku tak lagi berdiam diri,
Ku mau hidup jadi saksiNya
Mengasihi, menghargai, mempedulikan sesama
Kasih Yesus kepadaku, telah mengubah hidupku.
CODA
Kasih-Nya ubah hidupku
PF
J
PF
J
PF
J
PF

J
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:
:
:
:
:
:
:

Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan.
Nyatakanlah buah-buah kebenaran dalam hidupmu.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.
Allah sumber kebenaran memenuhi engkau dengan Damai
sejahtera dan oleh penyertaan Roh-Nya yang Kudus
hidupmu menyatakan Damai sejahtera Allah yang
melampaui segala akal, kini dan selamanya. Hosiana!
: (menyanyikan) Hosiana 5x, Amin 3x.

