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JUMAT AGUNG - JUMAT 02 APRIL 2021

PERSIAPAN
Persiapkan Diri dan Hati saat hendak melaksanakan Ibadah di Rumah.
PEMIMPIN: Hari ini kita bersama melaksanakan Ibadah Jumat Agung untuk mengingat
kematian Kristus Tuhan untuk menanggung dosa isi dunia. (Ibadah kita hari ini disertai dengan
Perjamuan Kudus). Puji Tuhan.
(Mari kita berdoa memohon kehadiran dan pimpinan Tuhan pada ibadah Minggu ini). … Amin!
Mari kita angkat hati dan suara kita untuk menyembah Tuhan dengan menyanyikan pujian:
“Dengan Apa Kan Kubalas”. (Boleh pilih lagu yang lain).
Kau Allah yang setia
Bapa yang mulia
Kasih-Mu besar Tuhan
Kau pulihkan hidupku
Kaulah harapanku
Hidupku dalam-Mu
Terima kasih Tuhan
Kau s'lamatkan hidupku
Reff:

Dengan apa kan kubalas
Segala kebaikan-Mu
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus
Ku bersyukur pada-Mu selamanya
S'lamanya

(Cat: boleh diulang 1-2 kali lalu bermazmur menyembah Tuhan).
PEMIMPIN: “Doa Pembukaan”. (Boleh meminta salah satu anggota keluarga memimpin doa).

PUJIAN BAGI TUHAN
Mari kita bersukacita dan menari dihadapan Tuhan karena kita telah ditebus dari maut dan
dijadikan anak-anak Allah. Mari menaikkan nyanyian pujian : “Sukacitaku Penuh”. (Boleh lebih
dari 1 lagu dan pilih sendiri).
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Sukacitaku penuh
Ku bermazmur bagi-Mu
Karna kutahu ku tlah ditebus
Oleh curahan darah-Mu
Ku menari bagi-Mu
Ku memuji nama-Mu
Karna kutahu ku berkemenangan
Oleh curahan darah-Mu
Reff:

Darah-Mu Yesus sucikan daku
Darah-Mu Yesus bebaskanku
Darah-Mu Yesus sembuhkan daku
Ku dijadikan baru

MENYAMBUT FIRMAN TUHAN
PEMIMPIN: Kita akan sharing kebenaran Firman Tuhan. Namun sebelumnya Mari kita
menyanyikan pujian: “Karna Salib-Mu”. (Boleh pilih lagu yang lain).
Hanya Kau Tuhan di hidupku
Kau berikan hidup yang baru
Darah-Mu menyucikan pulihkan hatiku
Kunyatakan Kaulah segalanya
Engkaulah sumber pengharapan
Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan
Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu
Yesus Kaulah segalanya
Reff:

Karna salib-Mu ku hidup
Karna salib-Mu ku menang
Engkau yang berkuasa
Sanggup tuk melakukan mujizat-Mu
Karna salib-Mu ku hidup
Karna salib-Mu ku menang
Engkau yang berkuasa
Sanggup tuk melakukan mujizat-Mu di hidupku

FIRMAN TUHAN
SHARING DAN DISKUSI FIRMAN TUHAN. (DURASI ± 20-25 MENIT).
Tema: “MENANG ATAS KE-AKU-AN”
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Ayat Bacaan : Efesus 2:1-3.
Musuh rohani orang percaya ada tiga (Efs. 2:1-3).
Pertama, Jalan dunia ini, yaitu lingkungan kafir yang berusaha menyeret kita untuk hidup
dengan nilai-nilai duniawi yang bertentangan dengan dengan nilai Kerajaan Allah.
Kedua, Penguasa kerajaan angkasa, yaitu Iblis dan roh jahat yang selalu menggoda dan ingin
menjatuhkan kita.
Ketiga, Hawa nafsu daging, yaitu sifat manusia lama yang telah jatuh dalam dosa dan tidak bisa
menaati kehendak Allah.
Dari tiga musuh rohani itu sebetulnya musuh terbesar yang harus kita kalahkan adalah hawa
nafsu daging atau diri kita sendiri, yaitu sang Aku, Ego yang keinginannya seringkali tidak sesuai
dengan keinginan
Bagaimana Ciri Orang Yang Menang atas Keakuan ?
I. MERENDAHKAN DIRI (Filipi 2:3).
Renungan dan Pesan:
✓ Tuhan ingin agar kita rendah hati dan menganggap yang lain lebih utama dari pada diri
kita sendiri (Fil. 2:3).
✓ Yesus rela merendahkan dirinya untuk melayani dan mencuci kaki para murid-Nya.
✓ Dia bahkan mengambil rupa seorang hamba bahkan taat sampai mati di kayu salib.
✓ Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama di
atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan
yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku: “Yesus
Kristus adalah Tuhan,” bagi kemuliaan Allah, Bapa! (Fil. 2:7-11).
II. MENJAGA HATI (Yohanes 13:2).
Renungan dan Pesan:
✓ Orang yang menang atas keakuan adalah orang yang bisa menjaga hati agar tidak
gampang kecewa melihat kelemahan orang lain.
✓ Walaupun Yesus benar, tidak pernah berdosa serta penuh kasih dan baik hati, namun
akan tetap ada orang seperti Yudas Iskariot yang akan mengkhianati dia.
✓ Yesus tidak pahit hati ketika dikhianati bahkan ketika dianiaya. I Petrus 2:23 mencatat,
“Ketika Ia dicaci maki, Ia tidak membalas dengan mencaci maki; ketika Ia menderita, Ia
tidak mengancam, tetapi Ia menyerahkannya kepada Dia, yang menghakimi dengan
adil”.
III. MELAKUKAN HAL YANG BAIK (Yohanes 3:7).
Renungan dan Pesan:
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✓ Yesus menanggalkan jubah, mengambil lap dan air serta membasuh kaki para muridNya. Dia tidak menuntut dilayani melainkan melayani dan menjadi berkat bagi orang
lain.
✓ Orang yang menang atas keakuan tidak memikirkan diri sendiri, melainkan tetap
melayani orang lain.
✓ Walaupun disalah-pahami namun Yesus tetap melakukan hal yang baik bagi orang lain,
“Apa yang Kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya
kelak.”
✓ Amsal 27:6 mencatat, “Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang
lawan mencium secara berlimpah-limpah.”
✓ Mungkin ketika kita menegur teman, belum tentu mereka mau menerimanya dengan
baik, malah mungkin akan marah.
✓ Namun kita harus tetap melakukan bagian kita demi kebaikan orang lain.
(Cat: Setiap anggota keluarga mendapat kesempatan dalam ibadah ini, setidaknya membaca
Alkitab bagi anak yang sudah bisa baca tulis).

RESPON TERHADAP FIRMAN TUHAN
Mari kita mengucap syukur buat kebenaran FIrman yang telah kita terima dengan menaikkan
pujian: “Bagaikan Bejana Siap Dibentuk”
Bagaikan bejana siap dibentuk
Demikian hidupku di tangan-Mu
Dengan urapan kuasa Roh-Mu
Ku dibaharui selalu
Jadikan ku alat dalam rumah-Mu
Inilah hidupku di tangan-Mu
Bentuklan sturut kehendak-Mu
Pakailah sesuai rencana-Mu
Reff:

Ku mau sperti-Mu Yesus,
Disempurnakan selalu
Dalam segnap jalanku,
Memuliakan nama-Mu

Mari kita mengucap syukur atas Firman Tuhan yang telah kita dengar bersama.

PERJAMUAN KUDUS
Mari kita persiapkan hati kita untuk bersekutu dengan Tubuh dan Darah Kristus Yesus dalam
Perjamuan Kudus. Kepada masing-masing anggota keluarga dibagikan “roti dan anggur”.
# Melakukan Sakramen Perjamuan Kudus #
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PERSEMBAHAN
PEMIMPIN: “Dengan iman akan pemeliharaan Allah atas kehidupan kita, mari kita dukung
pelayanan gereja kita melalui persembahan syukur dan persepuluhan kita. Mari kita
berdoa:…….
(Persembahan dapat dikumpulkan dan dibawa ke Gereja atau disetor ke rekening gereja).

DOA SYAFAAT
PEMIMPIN MEMBAGI POKOK DOA + PENDOANYA:
a. Berdoa agar Tuhan menyadarkan kita akan pentinganya mengalahkan keakuan kita.
b. Berdoa agar Tuhan memulihkan kemampuan kita untuk terus bertumbuh didalam ciriciri orang yang menang atas keakuannya.
c. Berdoa agar Tuhan mengaruniakan kasih dan kuasa-Nya Sehingga vaksin Covid 19
benar-benar meningkatkan kekebalan tubuh manusia terhadap Virus tersebut.

PENUTUP DAN BERKAT
PEMIMPIN: DOA PENUTUP DAN DOA BERKAT
Doa Penutup : -------------------------------------------------Doa Berkat
:
Kiranya kasih dan damai sejahtera Allah dan Bap akita dikaruniakan berlimpah atas kita hari ini
dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin.

================================ IBADAH SELESAI ===============================
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