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“Kasih Yang Mendewasakan”
Ibu Kristina Simaremare
- Saat teduh /doa pribadi dalam remang ruangan ibadah.
- Bunyi lonceng gereja tanda ibadah dimulai maka semua lampu
dimatikan kecuali lampu salib.
PANGGILAN BERIBADAH
(berdiri)
Pnt : Hidup yang dikepung dosa berujung pada kematian. Nafas
kehidupan dihisap oleh ketamakan dan kejahatan hati
manusia. Oleh karena itulah, Ia datang menghampiri agar
kita luput dari binasa.
J
: (menyanyikan)
(menyambut prosesi Alkitab sebagai simbol kehadiran Allah)
PENEBUS DISALIB
KJ. 175 : 1, 2
1. Penebusku disalib dalam nista dan sengsara.
Putra Allah, hilangkah kuasa-Mu dan kemuliaan-Mu?
2. Penebusku disalib menghapuskan hukumanku,
agar aku diberi anugerah, hidup oleh mati-Nya.
KATA PEMBUKA
(duduk)
PF : Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui ibadah ini, kita akan
belajar untuk menghayati kesunyian hari seusai penyaliban
Tuhan kita, Yesus Kristus. Setelah Yesus disalibkan dan
mati. Tubuhnya diturunkan dari salib dan dikuburkan.
Tubuh Yesus terbaring sendirian. Ia berada di dalam kubur.
Namun, para perempuan yang mengasihi-Nya, tetap tinggal
untuk menemani.
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(Penayangan Video)
NATS PEMBIMBING
PF : Yesus turun ke dalam jurang maut untuk mengalahkan
maut itu. Supaya kepada kita, tidak ditimpakan hukuman
atas dosa-dosa yang kita lakukan. Tanpa penebusan-Nya,
kepada kita juga akan ditimpakan penghukuman itu.
Namun, “sama seperti semua orang mati dalam persekutuan
dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan
kembali dalam persekutuan dengan Kristus.” (Surat 1
Korintus 15:22).
Inilah pengharapan hidup baru yang ditawarkan oleh
Tuhan, melalui kematian Yesus Kristus.
Saat ini, kita menghayati waktu-waktu, ketika Yesus berada
di dalam kubur yang gelap.... Berjuang berhadap-hadapan
dengan maut....
Adakah kita pun ikut ambil bagian dalam perjuangan itu?
Mengalahkan kuasa iblis yang senantiasa menggoda kita
supaya kita menjadi sama seperti mereka?
Ia memberikan tubuh-Nya untuk kita...
Bagaimanakah jawab kita?
Solis menyanyikan NKB. 84 : 1, 4 “Kub’rikan Bagimu Tubuhku,
Darahku”
1. Ku b’rikan bagimu tubuhKu, darah-Ku,
engkau pun Ku tebus, selamat jiwamu.
Bagimu Ku b’ri hidupKu; apakah balasmu?
Bagimu Ku b’ri hidupKu; apakah balasmu?
4. Dan dari rumah-Ku, Kubawa bagimu
kes’lamatan penuh, ampunan, kasih-Ku.
Bagimu Kub’ri kurnia; apakah balasmu?
Bagimu Kub’ri kurnia; apakah balasmu?
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KEBOBROKAN MANUSIA (Kitab Mazmur 53:2-4)
Pnt : 2 Orang bebal berkata dalam hatinya: "Tidak ada Allah!"
Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat
baik. 3 Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anakanak manusia, untuk melihat apakah ada yang berakal budi
dan yang mencari Allah. 4 Mereka semua telah menyimpang,
sekaliannya telah bejat; tidak ada yang berbuat baik,
seorangpun tidak. 5 Tidak sadarkah orang-orang yang
melakukan kejahatan, yang memakan habis umat-Ku
seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada
Allah?
J
: Ya Tuhan, bilamanakah semua itu akan berakhir?
(menyanyikan)
DARI LEMBAH SENGSARAKU
KJ. 24a:1,3
1. Dari lembah sengsaraku 'ku berseru, ya Tuhan!
Dengarlah suara hamba-Mu, dosaku pun kabulkan!
Jikalau kesalahanku terus teringat oleh-Mu,
tak dapat 'ku bertahan.
3. 'Ku menantikan-Mu teguh, rahmat-Mu kudambakan;
tak kuandalkan jasaku, firman-Mu kuharapkan.
Lebih dari pengawal pun menunggu fajar bertekun,
kutunggu Dikau, Tuhan!
PENGAKUAN DOSA (Kitab Mazmur 51:3-8)
PF : Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setia-Mu,
J
: hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang
besar!
PF : Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku,
J
: dan tahirkanlah aku dari dosaku!
PF : Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku,
J
: aku senantiasa bergumul dengan dosaku.
PF : Terhadap Engkau, terhadap Engkau sajalah aku telah
berdosa
J
: dan melakukan apa yang Kauanggap jahat,
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supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu,
bersih dalam penghukuman-Mu.
Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakkan,
dalam dosa aku dikandung ibuku.
Sesungguhnya, Engkau berkenan akan kebenaran dalam
batin, dan dengan diam-diam
: Engkau memberitahukan hikmat kepadaku.
(menyanyikan)
DALAM LAUTAN YANG KELAM
NKB. 19:1,2
1. Dalam lautan yang kelam, terancam jiwaku,
dalam dosa tenggelam, hilang harapanku.
Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku,
lalu ‘ku dis’lamatkan Mukhalisku.
Refrein :
Kasih kudus! Kasih kudus!
Yang t’lah mengangkatku: Kasih kudus!
Kasih kudus! Kasih kudus!
Yang t’lah mengangkatku: Kasih kudus!
2. Kasih-Nya kudus, besar, patut ‘ku balaslah;
kar’na itu ‘ku gemar agungkan nama-Nya.
Ku serahkan hidupku bulat kepada-Nya,
melayani Tuhanku selamanya!
Refrein.

PELAYANAN FIRMAN
a. Doa Epiklese
b. Pembacaan Alkitab
27:57 Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang
Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid
Yesus juga. 27:58 Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta
mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya
kepadanya. 27:59 Dan Yusufpun mengambil mayat itu,
mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, 27:60 lalu
membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang
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J

digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan
sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. 27:61 Tetapi
Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ duduk di
depan kubur itu. 27:62 Keesokan harinya, yaitu sesudah hari
persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang
Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, 27:63 dan mereka
berkata: "Tuan, kami ingat, bahwa si penyesat itu sewaktu
hidup-Nya berkata: Sesudah tiga hari Aku akan bangkit. 27:64
Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai
hari yang ketiga; jikalau tidak, murid-murid-Nya mungkin
datang untuk mencuri Dia, lalu mengatakan kepada rakyat: Ia
telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang
terakhir akan lebih buruk akibatnya dari pada yang pertama."
27:65 Kata Pilatus kepada mereka: "Ini penjaga-penjaga bagimu,
pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." 27:66 Maka
pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu
mereka memeterai kubur itu dan menjaganya.
“Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan Firman
Tuhan dan memelihara dalam hatinya. Hosiana.”
: (menyanyikan) “Hosiana 3x”

c.
d.
f.
e.

Kotbah : “Kasih Yang Mendewasakan”
Saat Teduh
Pengisi Pujian : Ensamble Remaja & VG. Gracia
Doa Syafaat dan Pribadi

(Catatan : Pokok doa diakhiri dengan seruan, “Dengarlah doa kami
ya Tuhan.”, Jemaat menyambut dengan menyanyikan “Jesus
Remember Me”)
PF : Tuhan, kami berseru-seru kepada-Mu, karena Engkaulah
tempat perlindungan kami.
Dengarlah doa kami ya Tuhan …..
J
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: (menyanyikan Lagu Taize “Jesus Remember Me”)
Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu
Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu

PF : Doa bagi pemerintah Indonesia dalam usaha memerangi
human trafficing, narkoba, terorisme. Juga bagi negaranegara yang berperang, negara-negara miskin.
Dengarlah doa kami ya Tuhan …..
J

: (menyanyikan Lagu Taize “Jesus Remember Me”)
Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu
Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu

PF : Doa bagi masyarakat yang berada dalam penjara, jatuh
dalam pergaulan bebas, terjebak narkoba, terbelenggu oleh
kemiskinan, tertekan oleh beban hidup sehingga
mengalami depresi.
Dengarlah doa kami ya Tuhan …
J

: (menyanyikan Lagu Taize “Jesus Remember Me”)
Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu
Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu

PF : Berdoa bagi orang-orang yang berperang melawan
penyakit yang menyancam jiwanya. Juga untuk keluarga
yang
mendampingi.
Dengarlah doa kami ya Tuhan…
J

: (menyanyikan Lagu Taize “Jesus Remember Me”)
Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu
Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu

PF : Berdoa bagi perjuangan keluarga-keluarga Kristen menata
hidup akibat konflik suami-istri bahkan jika sampai
terjadinya perceraian. konflik orang tua-anak, pertengkaran
antar
saudara.
Dengarlah doa kami ya Tuhan…
J

: (menyanyikan Lagu Taize “Jesus Remember Me”)
Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu
Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu

PF : Tuhan, kami pun hendak membawa doa-doa pribadi kami,
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yang kami naikkan dalam hati kami masing-masing kepadaMu..
--- jemaat menyampaikan doa pribadi kepada Tuhan--PF : Tuhan, inilah doa-doa kami. Sendengkanlah telinga-Mu
untuk mendengar seru doa kami ini.
J

: (menyanyikan Doa Bapa Kami)

PENUTUP
PF : Marilah menyembah kepada Kristus Tuhan, yang wafat dan
dimakamkan untuk kita.
J

: Kami menyerahkan semua kehendak kami ke dalam
tangan-Mu, Ya Bapa.

PF : Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Putera-Mu yang tunggal
telah turun ke alam maut menjadi panglima kemenangan
bagi jiwa kami.
J

: Kedalam tangan-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami.
Amin. (menyanyikan)

(Penyerahan Alkitab dan Pelayan Firman keluar dari Ruang
Ibadah)
KU INGIN MENYERAHKAN
KJ. 441:5
5. Kasih-Nya menentukan waktu-Nya yang tepat
memanggil aku pulang, yang rindu dan penat.
Di sorga kusampaikan pujian, syukurku,
sebab dib’ri ujian di dalam hidupku.
-----IBADAH SELESAI, JEMAAT MENINGGALKAN RUANGAN
DALAM KEHENINGAN SETELAH BERSAAT TEDUH SEJENAK-----
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