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TATA IBADAH JUMAT AGUNG  
Jumat, 02 April 2021  

  “Kematian Kristus Untuk Penyembuhan dan Pemulihan” 
Lukas 23:33-49 

 
Penjelasan  

 Lagu-lagu bisa disesuaikan dengan lagu KJ, PKJ, NKB, DSL, Si Knino, dan lagu2 lain yang sesuai dengan teologi dan pengajaran 
GMIT. 

 Tetap mematuhi protokol kesehatan: mencuci tangan sebelum masuk ke rumah kebaktian, pemeriksaan suhu tubuh sebelum 
kebaktian, memakai masker selama kebaktian berlangsung, duduk berjarak, petugas kebaktian memakai masker dan face shield. 

 Bahan ini masih bisa diolah dan disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan jemaat. 
 Semua petugas atau pelaku liturgi wajib melakukan latihan dan gladi agar gerak liturgi dapat dilakonkan dengan baik. 

TATA RUANG DAN DEKORASI 
Salib dan kain berwarna hitam. Prosesi yang dilakukan adalah jalan salib yang 
menyimbolkan perjalanan manusia mengenang kisah sengsara Tuhan Yesus. 

PERSIAPAN-------------------------------------Saat Teduh------------------------------------------------- 
Pnt : (Menyalahkan lilin Jumat Agung) 

 Selamat datang dan selamat beribadah di hari jumat agung dengan mengingat kematian Tuhan 
Yesus Kristus di salib untuk menebus dan menyelamatkan kita. Kematian Kristus Untuk 
Penyembuhan dan Pemulihan kita. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan 
keselamatan yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehNya dan menjadi 
saksi-Nya. 

 Saudara-saudari, jika kita berada di sekitar salib dan melihat Yesus disalibkan, apa yang akan 
kita lakukan? Jalan salib adalah jalan pendamaian. Dengan memandang salib, kita memandang 
Dia yang mengurbankan diri bagi dunia. Salib Yesus mengingatkan kita akan jalan derita Yesus 
bagi pendamaian dunia. 

PANGGILAN BERIBADAH   
   ----Ungkapan Situasi---Diiringi Instrumen NKB 83 “Nun di Bukit Yang Jauh” 
Suara 1 : Semalaman Tuhan Yesus bergumul degan derita yang harus ditanggung sampai keringatNya 

menjadi darah. Penangkapannya bagai seorang perampok dan pengadilan yang tidak adil 
terhadap diri-Nya menambah derita insani Sang Mesias.  

  Dengan kelelahan hati, jiwa dan raga, Tuhan Yesus memanggung salib dalam olok-olokan, 
hinaan dan celaan menempuh via dolorosa. Tuhan Yesus menjalani semuanya tanpa keluh 
dan protes sebagai wujud ketaatan kepada Allah......................... 

Suara 2  : dengan langkah tertatih, Tuhan Yesus sampai di puncak golgota. Jubah hinaannya dilucuti 
dan dalam ketelanjangan Dia di paku pada salib yang di pikul-Nya. Sebagai ganti jubah yang 
dilucuti, Ia di pasangkan mahkota duri dengan julukan penghinaan “ INRI”. 

 Dalam penghinaan itu, Tuhan Yesus berada antara langit dan bumi sebagai jalan 
pendamaian antara Allah dan manusia...................... 

Suara 3 : Tuhan Yesus akhirnya disalib dan mati. Kutuk Allah yang seharusnya di tanggung oleh 
manusia, ditimpahkan kepada-Nya. 

     Lalu.... siapakah yang bertanggung jawab ?  tidak ada seorangpun yang mau berkata dengan 
jujur. Tidak ada lagi tanggung jawab, tidak ada lagi jiwa besar. Yang ada hanyalah 
kebohongan dan kepalsuan demi untuk kepentingan diri sendiri, para murid lari 
meninggalkan-Nya. 

     Yesus sendiri menanggung siksa menderita sampai mati demi keselamatan kita............. 
Suara 4 : dalam perenungan yang mendalam, luka hati ini tergores dengan situasi dunia yang 

mencekam akibat covid-19. Banyak hati yang terluka, banyak nyawa yang terenggut, banyak 
kelurga yang menangis, seolah-olah dibuat tak berdaya dan terluka. Tubuh ini tertikam oleh 
pedihnya penderitaan ini, darah ini tercurah, teriakan golgota itu terngiang ditelinga 
bersama mereka yang terpapar...seara berseru: Allahku, Allahku mengapa Engkau 
meninggalkan kami..............oh Tuhanku, pandanglah umatMu, tolonglah kami, pulihkanlah 
keadaan kami........ 

  
NYANYIAN JEMAAT 
J : (Menyanyikan NKB  83:1 “Nun Di Bukit Yang Jauh”) 
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VOTUM & SALAM 
P        : Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi 
J   : (menyanyi)   1    .     7    .    1 
       A         -       min  
P : Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. 
J : Dan menyertaimu juga.    (duduk) 

NAS PEMBIMBING 
P : Dengar Firman Tuhan dalam Lukas 23:46 demikian: :Lalu Yesus berseru dengan suara 

nyaring;”YA Bapa, ke dalam tanganMu Kuserahkan nyawa-Ku” Dan sesudah berkata demikian 
IA menyerahkan nyawa-Nya. 

 
Nyanyian Jemaat : KJ 368 : 1 “Pada Kaki SalibMu” 

 
PENGAKUAN DOSA 
P : Jemaat tuhan, marilah mengaku dosa kepada Tuhan dan memohon pengampunannya. Diawali 

dengan pengakuan pribadi.  
 ............Jemaat mengaku dosa secara pribadi diiringi instrumen KJ 29 ............. 
P         : Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, di hari jumat agung, kami semua datang bersujud dibawah kaki      

salib-Mu sambil mengakui semua salah dan dosa kami baik terhadap keluarga, gereja, sesama, 
lingkungan, terlebih terhadap Tuhan. Kami berdosa karena mengabaikan firman, perintah dan 
ketetapan-Mu serta menjauhi persekutuan dengan-Mu, kami bersikap angkuh dan sombong. 
Kami lebih menuruti pikiran dan keinginan hati kami. Ampuni dan kasihanilah kami ya Yesus. 
dalam kasih-Mu, kami mohon pulihkanlah keadaan kami ya Yesus, karena hanya Engkau yang 
dapat menyembuhkan dan memulihkan keadaan kami, dalam nama-Mu kami berserah, Amin. 
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BERITA ANUGERAH 
P        : Setiap kita yang telah bertobat dan mengaku dosa dengan tulus iklas, dengarlah berita anugerah 

seperti tertulis dalam Roma 5 : 8-9 yang mengatakan “ akan tetapi Allah menunjukan kasih-Nya 
kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, 
karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka 
Allah. Demikianlah berita anugerah dari Allah. 

 
Nyanyian Jemaat : KJ 34 : 1 “Di Salib Yesus di Kalvari” 
 

 
PUJI-PUJIAN (Mazmur 22:2-12) 
Nyanyian Jemaat : Menyanyikan” 

 
PELAYANAN FIRMAN TUHAN 
Pnt  : Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan: 
  “Ya Roh Kudus, terangilah pikiran dan hati kami, agar melalui firman-Mu yang kami 

baca dan renungkan, kami dapat memahami dan melaksanakannya dalam hidup dan 
pelayanan kami, amin.”  

Pnt : Dasar Kotbah saat ini diambil dari Lukas 23:33-49, yang berbunyi demikian: (baca, 
diakhiri dengan berkata:) Demikianlah Firman Tuhan!  

P : Berbahagialah setiap orang yang mendengar Firman Tuhan dan memelihara dalam 
hidupnya setiap hari, Hosiana. 

J :  Menyanyikan “Hosiana, Hosiana, Hosiana” 
Kotbah : “Kematian Kristus Untuk Penyembuhan dan Pemulihan” 
PENGAKUAN IMAN RASULI 
P : Di tengah perjuangan melawan penyebaran virus Corona, bersama dengan semua orang 

percaya di segala tempat dan waktu, mari kita sambil berdiri memperbaharui pengakuan 
iman kita dengan mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli, demikian 

J : Aku Percaya kepada Allah.................... 
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Nyanyian Jemaat : menyanyikan “Kepala Yang Berdarah” 

 
PERSEMBAHAN 
P                : Umat Tuhan, marilah persiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan,  

 Pemberian penuh sukacita kiranya berkenan dan mendatangkan kebaikan bagi pelayanan    
dan kesaksian, bahkan menjadi berkat bagi sesama. 
“Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, Lakukanlah 
semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia  kepada Allah 
bapa kita.” ( Kolose 3 : 17 ) Mari kita berdoa : ............ 

DOA SYAFAAT 
P  : (berdoa)  
PENGUTUSAN  
P  : Jemaat, silahkan berdiri!. 

                         Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah 
Firman Tuhan yang telah saudara dengar. Ingatlah nas Alkitab yang terambil dari surat 1 
Petrus 1 : 18-19 “ sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-
sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula 
dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah kristus yang 
sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 

J : Menyanyikan lagu KJ 178 “Karena KasihNya Padaku” 

 
BERKAT 
 P                  :   Jemaat, arahkan 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 :  Menyanyikan KJ 477 c “Amin, Amin, Amin” 


