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Jumaat Agung: 

 

Hari ini mengingatkan kita bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus mengorbankan dirinya 

di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Salib menjadi lambang keselamatan; ia adalah 

pokok kehidupan baru yang membawa kehidupan kekal kepada manusia.  

 

Saudara dan saudari boleh mengadakan kebaktian Jumaat Agung dengan keluarga 

masing-masing di rumah pada jam 3 petang. Sediakan salib dan beberapa batang lilin dan 

letakkannya di atas meja. Ibu bapa hendaklah memimpin kebaktian tersebut.  

 

 

1. Doa                (Ketua keluarga) 

 

Tuhan Yesus Kristus, ketika kami berkumpul di depan salib dengan anggota keluarga 

kami yang terkasih, kami ingin mengingat dan diingatkan tentang kesengsaraan dan kematian 

yang Engkau tanggung untuk kami. Kami mahu mengucapkan terima kasih dan mengasihi 

Engkau dengan lebih dalam lagi. Kami berdoa agar Engkau menguatkan kami untuk memikul 

salib kami dan mengikut Engkau. Kami percaya bahawa Engkau adalah penyelamat kami dan 

raja kehidupan. Engkaulah Tuhan segala Tuhan dan raja segala raja. Amen. 

 

 

2. Lagu             (Pilih salah satu) 
Lebih Dari Segalanya 

Atas s`mua kuasa dan s`mua raja  

Atas semesta s`gala ciptaanNya  

Atas s`mua hikmat dan jalan manusia  

Kau telah ada sebelumnya 

 

Atas k`rajaan yang berkuasa  

S`mua kejayaan di dalam dunia  

Atas s`mua harta kekayaan yang ada  

Kau lebih dari segalanya 

 

Disiksa dan disalibkan  

Bahkan mati s`lamatkan hidupku  

Betapa Kau mengasihiku  

Lebih dari s`galanya  

Yesus 

 

KARNA SALIBMU 

HANYA KAU TUHAN DI HIDUPKU,  

KAUBERIKAN HIDUP YANG BARU 

DARAH-MU MENYUCIKAN PULIHKAN HATIKU,  

KUNYATAKAN KAULAH S'GALANYA 

ENGKAULAH SUMBER PENGHARAPAN, KUASA-MU 

SANGGUP MENYEMBUHKAN 

JIWAKU PUN BERSERAH HANYA KEPADA-MU,  

YESUS KAULAH SEGALANYA 

 

KAR'NA SALIB-MU KU HIDUP,  

KAR'NA SALIB-MU KU MENANG 

ENGKAU YANG BERKUASA  

SANGGUP 'TUK MELAKUKAN  

MUJIZAT-MU 

DI HIDUPKU 
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3. Pembacaan Alkitab: Yesaya 53   (Satu orang memimpin, yang lain merespon) 

 

Selepas membaca Alkitab, keluarkan alat lukisan (Manila kad, kertas A4, Pensil, dll.). 

Sebagai sebuah keluarga, semua anggota harus bekerja bersama untuk melukis penyaliban 

dan penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus (bebas untuk menjadi kreatif). 

Apabila aktiviti sedang dijalankan, ibu bapa perlu menekankan tiga poin ini. Pertama, ingat 

penyaliban dan penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kedua, nyatakan tindak balas dan 

perasaan anda terhadap Kitab Suci. Ketiga, kerja berpasukan dan ikatan antara anggota 

keluarga. Selepas menyelesaikan lukisan, tuliskan semua nama ahli keluarga anda dan ambil 

gambar lukisan anda. Selepas lukisan selesai, anda boleh mengongsi lukisan anda dengan 

orang lain melalui media sosial. 

 

Ibu bapa perlu mengambil perhatian bahawa lukisan adalah aktiviti pilihan.  
 

 

4. Refleksi yang lebih dalam: 

"3 Jenis Orang Di Bawah Salib dan Covid-19" 

 

Pada masa lalu, orang melihat salib dengan tiga sikap yang berbeza. Walaupun kita 

tidak dapat menyamakan keadaan antara penyaliban Kristus dan Covid-19. Tetapi terdapat 

tiga jenis orang yang mempunyai sikap yang berbeza. Marilah kita merenungkan iman 

Kristian kita di tengah-tengah Covid-19. 

 

a. Apa hubungan Yesus dengan saya? 

 

Jenis orang pertama, mereka menghina Yesus dan menginjak-injak Dia. Menganggap 

diri mereka sebagai orang luar, mereka menarik diri dari medan pertempuran agama dan 

politik. Apa yang mereka lakukan adalah mematuhi perintah dari pihak berkuasa. Siapakah 

mereka? Mereka adalah askar-askar yang meletakkan Yesus Kristus di atas kayu salib. Mereka 

mendengar nama dan kisah tentang Yesus namun mereka mengejek Dia dengan mahkota 

duri dan jubah ungu. Apakah hubungan kematian Yesus dengan mereka? Tidak ada apa-apa 

pun bagi mereka, Yesus adalah satu lagi tahanan yang dijatuhkan hukuman mati bagi mereka 

(askar-askar yang melaksanakan perintah dari pihak berkuasa). Adakah kita askar-askar, yang 

mengabaikan kehendak dan kasih Allah?  

 



P a g e  | 4 

 

 

Di tengah-tengah Covid-19, adakah kita hanya memberi tumpuan kepada diri kita 

sendiri? Memastikan kita tidak dijangikiti oleh virus dan mengambil berat tentang hal itu saja? 

Apakah hubungan iman Kristian dan keselamatan dengan anda pada masa ini? 

   

b. Apa yang dilakukan oleh Yesus? 

 

Satu lagi jenis orang, mereka melihat salib dari jauh dan tidak berani melangkah lebih 

dekat. Mereka fikir mereka akan melakukan sesuatu yang hebat bersama dengan Yesus – 

berperang melawan kekuatan politik Romawi. Mereka juga berpendapat bahawa Yesus yang 

baik dan guru atau rabi yang berkuasa akan memberi mereka masa depan yang lebih cerah. 

Akhirnya apabila Yesus digantung di kayu salib, impian mereka benar-benar hancur. Dari jauh, 

mereka melihat salib dengan banyak keraguan kerana mereka tidak mengerti mengapa Allah 

membiarkan ini terjadi. Mereka tidak tahu misi dan identiti sebenar Yesus, sehingga mereka 

bertemu Kristus yang telah bangkit. 

 

Hari ini iman Kristian sedang diuji oleh wabak Covid-19. Pada masa lalu, kita mungkin 

hidup dengan selesa, kita mungkin menyalahgunakan kasih karunia. Apabila Covid-19 berlaku, 

seperti murid-murid pada masa itu, kita mempunyai keraguan. Kita tidak mengerti mengapa 

Allah membiarkan ini berlaku dan mengapa Allah tidak menghentikan wabak ini dengan 

segera. Pada masa lalu, kita mungkin tidak melihat iman kita dengan cukup serius sehingga 

kita menghadiri pertemuan gereja sebagai kebiasaan atau kita hanya ingin mendapatkan 

pujian daripada orang lain. Dan sekarang, kerana semua aktiviti gereja telah dihentikan, kita 

tidak tahu bagaimana cara bergantung kepada Allah. Sesetengah daripada kita mungkin 

memilih untuk menurut keinginan sendiri dan kekeringan rohani. Semoga di tengah kesulitan, 

anda akan ingat dan melihat Kristus yang telah bangkit, dan dikuatkan dalam kasih karunia. 

Jangan tinggal jauh dari salib.  

 

c. Sesungguhnya,Yesus adalah anak Allah! 

 

Terdapat satu lagi orang yang di sebut “Ketua Askar”, yang mengambil bahagian dalam 

memusnahkan gereja dan diperintahkan untuk menyalibkan Yesus. Ketua Askar itu berdiri 

tepat di depan salib. Mungkin kerana dia melihat seluruh proses Yesus disiksa dan disalibkan 

dengan mata sendiri, Roh Kudus menyentuhnya. Dia menyaksikan bagaimana Yesus telah 

dituduh secara salah dan kemudian disiksa. Dia menyaksikan penyaliban Yesus. Dia 

mendengar Yesus meminta pengampunan, dan juga bagaimana dia tetap diam ketika pihak 

berkuasa membuat tuduhan palsu terhadapnya. Pada ketika Yesus menyerahkan Roh-Nya, 

bumi bergoncang dan langit menjadi gelap. Selepas melihat apa yang berlaku, Ketua Askar 
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itu dengan jelas mengenali identiti Yesus. Dia merendahkan diri dan berkata: "Sesungguhnya 

orang ini adalah orang yang benar, Anak Allah!" Pemahamannya tentang Yesus telah berubah. 

 

Ramai daripada kita juga mengakui penularan wabak Covid-19 ini sebagai peluang yang 

diberikan oleh Allah untuk mengingatkan kita lagi. Gunakan peluang ini sebaik-baiknya 

(Efesus 5:16), berjaga-jaga dan berdoalah semasa PKP (dilaksanakan di seluruh Malaysia). Ini 

adalah peluang bagi kita untuk meneguhkan hubungan kita dengan Allah, atau mengalami 

kesetiaan Tuhan dengan keluarga kita, atau tekun berdoa dan berpuasa lebih kerap, atau 

mempelajari Alkitab dengan lebih tekun, atau mengekalkan persekutuan dengan saudara-

saudari kita di dalam Kristus melalui Internet, atau menanam benih perdamaian di tengah 

kekacauan. Di masa lalu, Ketua Askar itu mengenal Yesus di depan salib; hari ini, adakah kita 

dapat mengenal wabak Covid-19 ini sebagai peluang dari Allah kita? Mari kita bersungguh-

sungguh meneliti iman kita di tengah-tengah kekacauan ini, agar iman dan pemahaman kita 

tentang Allah dapat disegarkan. Berhentilah menjadi orang yang membenarkan diri sendiri, 

seolah-olah anda adalah Ketua Askar dan bukan askar! Siapa yang menggantung Yesus di 

kayu salib? Adakah ia hanya askar? Tidak, anda dan saya yang menggantung Yesus di kayu 

salib. Adakah belas kasihan Allah hanya untuk Ketua Askar saja? Tidak, Allah sanggup 

memberi belas kasihan kepada semua orang di dunia ini dan menyelamatkan mereka yang 

kembali kepada-Nya. Semoga Allah mengasihani kita dan memulihkan tanah ini. Semoga kita 

semua merendahkan diri semasa kekacauan ini dan kembali kepada Allah.  

(oleh Rev Ambrose Wong) 

 

 

5. Respons 

 

Ambil giliran untuk berkongsi renungan peribadi anda dari petikan di atas. Selepas 

berkongsi, ibu bapa akan menetapkan ahli keluarga untuk memimpin keluarga berdoa bagi 

perkara-perkara di bawah ini: 

 

-  Bersyukur atas kasih Tuhan kita Yesus Kristus. (Cth: Bapa memimpin) 

 

-  Berdoa untuk warisan iman dalam keluarga. (Cth: Anak memimpin) 

 

-  Berdoalah agar Covid-19 berhenti menular. (Cth: Ibu memimpin) 
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6. Lagu             (Pilih salah satu) 

 

Hanya Kristus Harapanku 

Dia terang dan kuatku 

Batu penjuru yang teguh,  

Di kala badai menderu. 

Kasih dan damai-Nya besar,  

Kalahkan takut dan gentar. Penghiburku,  

Naunganku, dalam kasih-Nya 'ku teduh. 

 

Hanya Kristus yang bersedia,  

Turun menjadi manusia.  

Datang s'lamatkan umat-Nya,  

Walau dihina dicerca.  

Sampai Dia mati di salib,  

Menanggung murka Ilahi.  

Semua dosaku ditebus.  

Kar'na mati-Nya ku hidup. 

 

Terbaring di makam gelap,   

Tubuh Sang Terang dunia 

Hingga tiba hari mulia,  

Dari kubur Dia bangkitlah! 

Bersama Yesus yang menang,  

Dosaku  hilang sengatnya. 

Dia milikku, ku milikNya,  

Ditebus dalam darahNya! 

 

Dalam hidupku tak sesal,  

Dalam mati ku tak gentar.  

Kuasa-Nya tinggal dalamku,  

Memandu hingga ajalku.  

Tiada yang dapat pisahkan,  

'ku dari tangan kasih-Nya.  

Hingga Dia panggilku pulang,  

Dalam kuasa-Nya 'ku teguh. 

Anugerah Yang Ajaib 

Sangat besar anug’rah-Mu 

Yang b’ri aku s’lamat 

Ku t’lah hilang Tuhan dapat 

Buta s’karang lihat  

 

Indahlah anug’rah itu 

Yang memb’ri sentosa 

Ternyata pada hatiku 

Waktu ku percaya  

 

Dalam bahaya dan jerat 

Jiwaku t’lah datang 

Oleh anug’rah ku s’lamat 

Dan jiwaku senang 

 

Tuhan berjanjilah yang baik 

Tetaplah sabda-Mu 

Ku akan jadi p’risaiku 

Sepanjang umurku 
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7. Doa Penutup      (Dipimpin oleh Ketua keluarga, ahli keluarga merespons) 

 

Tuhan Yesus, Engkau disiksa dan disalibkan di kayu salib demi kami. 

 

Kami memuji dan memuja Engkau, sebab Engkau telah menebus dunia dengan salib-Mu 

yang kudus. 

 

Tuhan Yesus, salib-Mu adalah tangga ke syurga. Ia membawa banyak orang kembali 

kepada-Mu. 

 

Kami memuji dan memuja Engkau, sebab Engkau telah menebus dunia dengan salib-Mu 

yang kudus. 

 

Tuhan Yesus, salib-Mu adalah jambatan antara syurga dan bumi. Ia memberikan kami 

kedamaian sehingga ke hari ketika kami akhirnya melihat Tuhan. 

 

Kami memuji dan memuja Engkau, sebab Engkau telah menebus dunia dengan salib-Mu 

yang kudus. 

 

Tuhan Yesus, salib-Mu adalah kunci untuk membuka syurga, supaya kami dapat 

mengambil bahagian dalam jamuan di kerajaan syurga. 

 

Kami memuji dan memuja Engkau, sebab Engkau telah menebus dunia dengan salib-Mu 

yang kudus. 

 

Tuhan Yesus, salib-Mu adalah senjata kemenangan atas kejahatan dan kematian. Ia 

membantu untuk melawan dan mengalahkan musuh yang menyerang kami. 

 

Kami memuji dan memuja Engkau, sebab Engkau telah menebus dunia dengan salib-Mu 

yang kudus. 

 

Saat Teduh. 

Akhiri dengan doa dan renungan. 

 


