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 PRAKATA 

 

Dibacakan oleh pemimpin: 

Pandanglah kayu silang itu. 

Karena kerelaan Kristus untuk memanggulnya, salib-Nya arti 

bagi kita. 

Karena kesediaan Kristus untuk dipakukan padanya, salib 

mengandung rahasia bagi manusia. 

Karena wafat Kristus padanya,  salib melahirkan suatu wahyu 

yang dahsyat tetang kedosaan manusia dan warta agung 

tentang kasih Allah yang tak terhingga. 

Dengarkanlah sabda-Nya: 

“Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan 

berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan 

kepadamu. Pikullah kuk yang Kupasang, dan 

berlajarlah pada-Ku, karena Aku lemah lembut dan 

rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan.” 

(Mat 11:28-29) 

Kini kita datang kepada-Nya. Berkumpul di bawah salibNya. 

Kita tahu , meskipun tergantung layu pada tiga paku; direnggut 

derita menanti maut; kejang meregang di kayu silang; Kristus 

tetap mengarahkan hati-Nya kepada manusia, kepada kita 

semua, kepada kita masing-masing, dengan segenap 

kesungguhan hati. Dia datang bawa damai. Dia pergi 

meninggalkan damai. 
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Ia tahu, kecuali Dia, tak ada yang dapat menebus kita. Ia tahu, 

semua orang mencari Dia, semua orang mendambakan Dia, 

semua orang mendambakan Dia, meski mereka tak 

menyadarinya. 

Pada salib, Kristus mewahyukan kehendak-Nya untuk 

senantiasa menghubungi kita. Marilah kita membuka hati 

terhadap Sabda-Nya. 

 

Nyanyian: O Salib Tanda Agung (PS. 508) 

 

DOA PEMBUKA 

Tuhan Yesus Kristus, percaya akan sabda-Mu, kami datang 

menghadap-Mu. Dengan hati duka tersesak derita, dengan 

semangat redup menghadapi tantangan hidup, dengan serintih 

sedih di bawah dosa yang makin menindih, kami datang 

bersimpuh di bawah salib-Mu. 

Kami teguh percaya, dengan salib-Mu Kau bebaskan kami. 

Dengan salib-Mu Kau selamatkan kami. 

Berilah kami keberanian untuk tinggal berdiri, dengan tenang 

dan penuh hormat, dengan sabar dan cinta, bertahan di bawah 

salib-Mu, untuk merenungkan ketujuh pesan dan amanat suci, 

yang kau ucapkan di saat-saat akhir hidup-Mu. 

Tuhan, gemakanlah Sabda-Mu dalam hati kami. Biarkan 

Sabda-Mu tentera dan tak terlupakan lagi, menjadi hidup dan 

sumber semangat kami. 
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SABDA I 

“YA BAPA, AMPUNILAH MEREKA,  

SEBAB MEREKA TIDAK TAHU APA YANG MEREKA 

PERBUAT” (Luk 23:34) 

 

Lilin I dinyalakan oleh wakil umat. 

 

RENUNGAN 

Inilah suatu pengampunan yang paling mendalam. Dengan 

sabda ini, Ia mendekati kita dan mengarahkan diriNya kepada 

kita masing-masing, kepada kita semua, tanpa kecuali. Ia tak 

pernah menutup diri atau menolak seorang pun dalam hidup-

Nya. DIa, yang mengetahui segala-galanya yang terkandung 

dalam lubuk hati setiap manusia, tetap mengampuni. 

Renungkanlah sedalam-dalamnya Misteri Pengampunan ini. 

 

SAAT HENING 

 

JAWABAN UMAT 

Doa: 

 Tuhan, betapa sering dalam hidup ini, kami menjumpai bukti 

dan fakta kejahatan serta ketidakadilan. Hati kami terbakar 

untuk mengadili. Di samping itu, berapa kali pula kami tak 

sudi mengampuni, meskipun belum tahu dan memahami 

sepenuhnya. Sedangkan Engkau, yang mengetahui 
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sepenuhnya. Sedangkan Engkau, yang mengetahui segala-

galanya, senantiasa mengampuni. Kami kurang menginsyafi 

bahwa pengampunan adalah syarat pertama dalam pendekatan 

dan pengertian. Syarat pertama dalam cinta yang sejati. Syarat 

utama dalam kerjasama. Tuhan, berilah kami pengertian yang 

mendalam terhadap makna Sabda Putera-Mu ini. Kristus 

membawa cinta dan pengampunan selama hidup-Nya, terlebih 

di kayu salib. Semoga hidup kami selanjutnya, menjadi bukti 

nyata dari doa yang kami serukan bersama ini: 

Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni 

yang bersalah kepada kami. 

 

NYANYIAN: JIKA ADA CINTA KASIH (PS 498) 
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SABDA II 

“AKU BERKATA KEPADAMU, SESUNGGUHNYA 

HARI INI JUGA, ENGKAU AKAN BERADA 

BERSAMA-SAMA DENGAN AKU DI DALAM 

FIRDAUS” (Luk 23:43) 

 

LILIN II  dinyalakan oleh seorang wakil umat 

 

RENUNGAN 

 

Di tengah-tengah penderitaan yang hebat, dalam kesunyian 

menghadapi maut di atas salib, di antara kerumunan musuh-

musuh-Nya yang menghina dan memperolokkan-Nya, Yesus 

berpaling pada penjahat di samping-Nya. Di balik timbunan 

dosa dan pekatnya kegelapan yang meliputi hati penyamun itu, 

Yesus melihat secercah sinar penyesalan, sekilas cahaya 

harapan. Bibir Yesus yang kering dan pucat menguak senyhum 

membisikkan janji penuh kasih: “Firdaus”. 

Firdaus: cinta kasih sejati, dalam mana Ia menyambut kita 

semua. Di sini Ia menyambut seorang berdosa yang berbalik 

kepada-Nya. 

Di saat-saat kritis-mendesak, dimana kekuatan otak, budi dan 

tenaga manusia tak mungkin lagi mengatasi, Kristus senantiasa 

memberikan jawaban dan jalan keluar. Pada-Nya selalu ada 

harapan baru. Allah mengatasi segala-galanya. Tuhan tidak 
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menanyakan perbuatan-perbuatan masa lalu. Ia tidak 

menghitung banyaknya dosa. Ia tak menuntut hidup penuh 

sukses. Ia hanya minta kemauan baik, usaha sedapat mungkin 

dalam kerjasama dengan rahmat-Nya, untuk memenuhi 

kehendak-Nya yang kudus. Pada-Nyalah tumpuan harapan 

kita. 

 

SAAT HENING 

 

JAWABAN UM AT 

Doa: 

Tuhan, kata-kata-Mu yang lembut, yang Kausbisikkan di ujung 

maut, telah mampu mengubah jiwa pendosa yang seperti 

ranting kering di gurun dosa, nyaris terlempar dalam api yang 

membakar, menjadi ranting hijau berkuncupkan bunga-bunga 

harapan, siap menghias taman surga. Tuhan, betapa indah 

hidup-Mu. Pada-Mu, setiap saat merupakan lembaran baru bagi 

kami. Pada-Mu, kami senantiasa mampu berseru: “Sekarang 

kami mau mulai.” Pada-Mu, kami akan selalu menemukan 

jalan dan harapan baru. Biarkanlah kami tinggal dan belajar 

pada-Mu, tentang keindahan hidup, yang senantiasa 

memberikan harapan, baik dalam sikap maupun dengan tutur 

kata. Tuhan, semoga semangat memberikanharaoan, ciri khas 

seasana hidup kristiani, semakin melingkupi hidup kami. 
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Nyanyian: Ya Tuhan (MB 321) / Tuhan Yesus, Juru Slamat 

(PS 721) 
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SABDA III 

“IBU, INILAH ANAK-MU!” “INILAH IBU-MU!” (Yoh 

19: 26-27) 

 

LILIN III dinyalakan oleh seorang wakil umat 

 

RENUNGAN 

Kristus menyerahkan ibu-Nya sendiri dan mempercayakan 

kepada kita. Demikian pula sebaliknya, diserahkan-Nya kita 

pada perlindungan ibu-Nya. Maria mengikuti Kristus sampai 

tempat yang terendah dan terhina. Ia manusia biasa yang tak 

berdosa. Oleh sebab itu ia jauh lebih peka dalam merasakan 

penderitaan Kristus. Ia pun manusia yang imannya mengalami 

perkembangan juga. Maria menyimpan semuanya. Dia 

percaya. Dia selalu dekat. Dia selalu mencinta. Maria berani 

bertahan mengikuti Kristus sepanjang jalan salib dan turut 

menderita di kaki salib mulai dan semakin berarti bagi kita, 

mohonlah kesadaran, bahwa kita seringkali hanya lewat atau 

bahkan lari tanpa berani berhenti di kaki salib. 

 

SAAT HENING 

 

JAWABAN UMAT 

Doa: 
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Bunda Maria, engkau berdiri di bawah salib Puteramu, tidak 

semata-mata sebagai seorang ibu yang bersedih karena 

anaknya dihukum mati. Engkau berdiri di bawah salib atas 

nama kami semua. Engkau berdiri di bawah salib sebagai ibu 

semua orang. Kauserahkan Puteramy demi kami. Demi 

kamilah engkau berkata “Fiat”. “Baiklah”, atas wafat Tuhan. 

Engkau adalah Gereja di bawah salib, bangsa anak-anak Hawa; 

kau laksanakan perjuangan seluruh dunia, perjuangan antara 

ular dan Putera seorang wanita. Dengan demikian, jika Kristus 

memberikan ibu kepada muris yang dicintai-Nya, Kristus 

memberikan ibu pada kami semua. “Anak-Ku, itulah ibumu!” 

“O Sabda yang meninggalkan kepada kami pusaka yang akan 

tetap untuk selama-lamanya! Bunda, mohonlah bagi kami 

kesetiaan tinggal berdiri di bawah salib-Nya sehingga kami 

pun pantas menerimamu sebagai murid yang dicintai-Nya, 

Kristus memberikan ibu, seperti murid yang sangat dikasihi-

Nya itu. Dan semoga semua rahmat yang diperoleh-Nya berkat 

wafat-Nya di salib, memenuhi hati kami melalui tangan Bunda 

termurni. 

 

NYANYIAN: Lihat Bunda yang Berduka (PS 639) 
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SABDA IV 

“ALLAHKU, ALLAHKU, MENGAPA ENGKAU 

MENINGGALKAN AKU?” (Mat 27:46) 

 

LILIN IV dinyalakan oleh seorang wakil umat 

 

RENUNGAN 

Penderitaan manusia dapat sedemikian dalam sehingga tak 

dapat melihat Allah lagi. Putra Manusia mau mengalami ini 

sedalam-dalamnya, sehingga tak mampu melihat Bapa lagi. 

Inilah puncak segala penderitaan: dibuang – diasingkan – 

ditinggalkan sendiri. Semua kegelapan dunia – kegelapan kita 

smeua, sampai pada Dia, menimpa Dia. Ini berarti, setiap 

penderitaan yang kita alami dalam hati dan hidup kita, tak 

pernah kita tanggung sendirian. Kristus dan salib-Nya terulang 

lagi dalam penderitaan kita. Kristus dan salib-Nya terulang lagi 

dalam penderitaan kita. Kristus menanggungnya – dulu dan 

sekarang. Juga dalam kegelapan yang melingkupi kita, kristus 

mendoakan seruan itu dalam hati kita, bagi kita. Mengalami 

pengasingan – ditinggalkan – sendirian, merupakan syarat 

mutlak dan utama untuk dapat mengenal dan mencintai 

sesame; untuk dekat dan turut merasakan derita sesame. Inilah 

pewartaan salib: bahwa baiklah kalau kita juga mengalaminya. 

Seperti Kristus, hendaklah kita bertahan dalam penderitaan, 

tenang, penuh harapan dan cinta. Hanya dengan jalan inilah 



12 
 

kita semakin dekat pada Allah dan dapat lebih menolong 

sesama, karena kita telah masuk dalam penderitaan yang 

terdalam dan tergelap. Ingatlah, Dia mau mengalami, 

menerima penderitaan ini, hanya demi kita, untuk mendekati 

kita, dan mencintai kita sedalam-dalamnya. Percayalah, Allah 

jauh lebih besar dari hati kita. Mari kita merenungkannya 

dalam keheningan hati dan budi. 

 

SAAT HENING 

 

JAWABAN UMAT 

Doa: 

MAzmur 22:1-12 

Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?  

Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. 

 Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau 

tidak menjawab,  

dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. 

Padahal Engkaulah Yang Kudus  

yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. 

Kepada-Mu nenek moyang kami percaya;  

mereka percaya, dan Engkau meluputkan mereka. 

Kepada-Mu mereka berseru-seru, dan mereka terluput;  

kepada-Mu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu. 

Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina 

oleh orang banyak. 



13 
 

Semua yang melihat aku mengolok-olok aku,  

mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya: 

"Ia menyerah kepada TUHAN; biarlah Dia yang 

meluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya! Bukankah 

Dia berkenan kepadanya?" 

Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan;  

Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. 

Kepada-Mu aku diserahkan sejak aku lahir,  

sejak dalam kandungan ibuku Engkaulah Allahku. 

Janganlah jauh dari padaku,  

sebab kesusahan telah dekat, dan tidak ada yang menolong. 

 

NYANYIAN: Hai Umat, Apa salahku? (PS 507) 
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SABDA V 

“AKU HAUS” (Yoh 19:28) 

 

LILIN V dinyalakan oleh seorang wakil umat 

 

RENUNGAN 

Dari bibir yang kering – pecah – berdarah, akibat ulah tangan-

tangan kejam yang mendendam, dan sengatan tajam mentari 

siang hari, terdengar keluhan Anak Manusia: “Aku haus”.  

Keluhan ini bagaikan halilintar menghantam benteng iman 

mendasar: 

Benarkah Dia Putera Allah, Pencipta sumber-sumber air dan 

segenap samudera? 

Bukankah Dia sendiri pernah berkata” 

“Barangsiapa haus,  

baiklah ia datang kepadaKu dan minum!” (Yoh 7:37) 

“Barangsiapa minum air ini, ia akan haus lagi,  

tetapi barangsiapa minum air yang Kuberikan kepadanya,  

ia tidak akan haus untuk selama-lamanya.” (Yoh 4:13-14) 

Dihadapkan pada Misteri yang agung ini, yan g tersirat dalam 

nubuat nabi, kita hanya mampu menekuk lutut dan memukul 

dada mengakui: 

O kerendahan hati yang  tak mungkin terselami! 

O ketaatan Hamba Allah yang setia sampai titik akhir! 

Kasihanilah kami! 
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SAAT HENING 

 

JAWABAN UMAT 

DOA: 

Yesus, Putera Tunggal Bapa. 

Tak perlu lagi kami bertanya: ”Mengapa Engkau haus?” 

Seperti Musa di padang gurun, yang memberlah karang cadas, 

dan menjadikannya sumber air yang menyegarkan bangsa 

Israel, Engkau telah membiarkan diri-Mu dihancurkan di 

puncak bukit Golgota, agar karenanya mengalirlah Sumber 

Rahmat Penebusan bagi segenap umat manusia di sepanjang 

masa. 

Yesus, Tuhanku, tak ada satu titik pun dari nubuat para nabi 

yang terlampaui dalam pemenuhan perutusan-Mu. Ketaatan-

Mu yang mutlak mematahkan belenggu dosa akibat 

keangkuhan dan kelemahan manusia pertama. 

Yesus, Penebusku, hanya satu yang Kaurindukan: Kehendak 

Bapa. Dan inilah Kehendak Allah: Kebahagiaan dan 

Keselamatan umat manusia. 

Yesus, Rajaku, buatlah aku setia. Penuhilah hatiku dengan 

kerinduan dan kehausan yang sama untuk mencari dan 

memenuhi kehendak Bapa, meski untuk itu aku harus serahkan 

nyawa. Amin. 

Nyanyian: Laksana Rusa (PS 425) 
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SABDA VI 

“SUDAH SELESAI” (Yoh 19:30) 

 

LILIN VI dinyalakan oleh seorang wakil umat 

 

RENUNGAN 

Pekerjaan sudah selesai. 

Tugas telah terlaksana tuntas. 

Di puntu kematian berkembanglah kebangkitan. 

Di balik pandangan mata yang memudar 

Yesus melihat cahaya Yerusalem baru. 

Dalam pelukannya, dunia menutup ketelanjangannya. 

Makhluk dan Sang Pencipta bersatu,  

Takkan terpisahkan lagi. 

Tangan terbuka menebar berkat bagi semua. 

Sang Imam Agung telah mempersembahkan kurban. 

Yesus adalah Kristus. 

Rantai perbudakan dosa dan maut telah putus. 

Yang diutus siap untuk kembali. 

Nafiri kemenangan mulai menggema. 

 

SAAT HENING 
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JAWABAN UMAT 

Doa: 

Akan dapatkah kami, pada senja hidup kami nanti berkata: 

“Selesailah sudah. Sudah selesai tugas yang Kau bebankan 

pada kami?” Bila maut mulai membayang, akan mampukah 

kami berdoa seperti Engaku, mengungkapkan doa-Mu sebagai 

Imam Agung: “Bapa, telah tiba saatnya… Aku telah 

memuliakan Dikau di bumi dengan melaksanakan pekerjaan 

yang Kauserahkan kepada-Ku. Dan sekarang, Bapa, Kau 

muliakanlah Daku bersama-Mu?” 

O Yesus, semoga apa yang ditugaskan Bapa kepada kami 

terjadi seperti kehendak-Nya – besar atau kecil, manis atau 

pahit, hidup atau mati. Berilah agar kami dapat 

melaksanakannya seperti Dikau dulu. Karena Dikau telah 

membawa segala sesuatu, termasuk hidup kami, kepada 

kepenuhan, kami percaya dan berharap, bersama DIkau kami 

dapat memenuhi kehendak Bapa atas diri kami. 

NYANYIAN: Lihat Salib (PS 510) 
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SABDA VII 

“YA BAPA . KEDALAM TANGANMU KUSERAHKAN 

NYAWAKU”. (Luk 23:46) 

 

LILIN VII  dinyalakan oleh seorang wakil umat. 

 

RENUNGAN 

Dia telah pergi. 

Suasana sekitar bukit Golgota tenang – sunyi senyap 

Suasana sepi yang mengagumkan. 

Dalam kesunyian ini, mulailah terasa keagungan Kristus. 

Semua yang hadir mulai menyadari kekuatan kepribadian-Nya. 

Semua diliputi kehadiran-Nya. 

Ia minta diri. 

Semua sunyi sepi. 

Tak ada lagi yang melawan Dia. 

Tak diperlukan lagi adanya kritik dan kecaman terhadap 

ajaran-Nya,  

terhadap cara hidup-Nya.   

Orang tak dapat lagi berbicara dengan Dia. 

Mereka yang mencintai-Nya masih ingin mengatakan sesuatu, 

menyatakan cintanya kepada-Nya. 

Mereka mengalami,   

mereka menyadari,  

mereka ingat akan keindahan HIDUP ini: HIDUP KRISTUS. 
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Terbayang kembali bagaimana mereka disembuhkan. 

Bagaimana mereka dihibur. 

Terngiang kembali kata-kata-Nya – ajaran-ajaran-Nya  

dan segala mujizat-mujizat-Nya. 

Bagi mereka yang mengenal-Nya, YESUS berarti: indah – 

damai – dan: cinta! 

 

SAAT HENING 

 

JAWABAN UMAT 

Doa: JIWA KRISTUS (PS 212) 

NYANYIAN : Lagu Singkat (PS 77) 

 

 

Selamat merenungkan misteri wafat Kristus.. 

Berkah Dalem 
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