PENGANTAR
Salam kasih dari Tongkonan Sangullele, Kantor BPS Gereja Toraja
Perjuangan bersama untuk memutus mata rantai penyebaran Virus Corona
belum selesai. Oleh karena itu bisa dipastikan bahwa hingga Perayaan Paskah kita
belum dimungkinkan untuk beribadah bersama di gedung Gereja sebagaimana
kerinduan bersama. Oleh karena itu semua jemaat dihimbau untuk tetap beribadah
dari rumah (atau tongkonan) masing-masing pada Hari-hari Raya Gerejawi.
Sesuai dengan pemberitahuan dalam surat edaran dari BPS Gereja Toraja
mengenai pelaksanaan Perjamuan Kudus (PK) pada Jumat Agung 10 April 2020,
melalui brosur ini jemaat-jemaat diberikan alternatif untuk teknis pelaksanaannya.
Sekalipun demikian brosur ini tidak meniadakan prinsip Gereja Toraja bahwa tanggung
jawab dan pengaturan pelayanan merupakan wewenang Majelis Gereja.
Teknis Pelaksanaan Perjamuan Kudus pada tanggal 10 Maret 2020, dapat
memilih alternatif sebagai berikut:
1.

2.

3.

Perjamuan Kudus dilaksanakan dengan mengikuti siaran langsung Ibadah Jumat
Agung melalui akun TS Channel (Tongkonan Sangullele) di Youtube (https://
bit.ly/TS_Channel_Youtube),
di
Facebook
(https://www.facebook.com/
TongkonanSangullele), TV Kabel dan Jaringan Radio yang melakukan relay.
Ibadah akan dipimpin dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao mulai pukul
09.00 WITA, oleh Ketua Umum BPS Gereja Toraja, Pdt. Musa Salusu, M.Th.
Perjamuan Kudus dilaksanakan dengan panduan melalui pengeras suara dari
Gereja, bagi yang memiliki pengeras suara. Ibadah dilaksanakan oleh Pendeta
Jemaat dan beberapa Majelis Gereja dari gedung Gereja, sementara peserta
ibadah tetap berada di rumah (tongkonan) masing-masing.
Jika butir 1 dan 2 tidak dapat dilaksanakan, Perjamuan Kudus dapat dilakukan di
keluarga (atau tongkonan) masing-masing sebagai bagian dari Perjamuan Kudus
yang dilaksanakan di Gereja melalui pembagian Roti dan Anggur. Tata ibadah dan
petunjuk pelaksanaan menjadi bagian dari brosur ini.

Teknis penyediaan dan distribusi Roti dan Anggur Perjamuan Kudus, dapat
dilakukan dengan proses berikut :
1. Majelis Gereja menyiapkan Roti dan Anggur Perjamuan Kudus seperti biasa, dan
menata di atas meja yang dipersiapkan di depan altar dengan tetap
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memperhatikan himbauan kesehatan. Berdoalah sebelum mempersiapkan materi
Perjamuan Kudus.
2. Pewakilan keluarga (sebaiknya kepala keluarga) datang ke gedung gereja
membawa wadah tertutup untuk roti dan anggur, lalu menerima roti dan anggur
serta tata ibadah. Untuk jemaat dengan jumlah KK yang banyak, dapat mengatur
sistem perwakilan (Majelis Gereja di kelompok/sektor/sel), dengan wadah
tertutup untuk Roti dan Anggur dari tiap keluarga.
3. Jangka waktu pembagian Roti dan Anggur sebaiknya diatur sedemikian rupa untuk
menghindari berkumpulnya orang dalam jumlah banyak di gereja. Untuk itu dapat
diberi rentang waktu, misalnya mulai Kamis sore hingga Jumat sebelum ibadah
dimulai.
4. Selain disediakan oleh MG, keluarga dapat menyediakan sendiri roti dan anggur di
rumah masing-masing, namun tetap menginformasikan kepada Majelis Gereja.
Berdoalah sebelum mempersiapkan materi PK.
Di dalam brosur ini, kami menyertakan dokumen sebagai berikut:
1. Tata Ibadah Jumat Agung (untuk pelayan)
2. Tata Ibadah Jumat Agung (untuk jemaat yang mengikuti siaran langsung)
3. Tata Ibadah Jumat Agung dengan akta khusus Perjamuan Kudus bagi keluarga
yang tidak punya akses online namun merindukan Perjamuan Kudus.
Semua alternatif di atas dilatarbelakangi oleh kerinduan dan harapan untuk
bersama-sama menikmati dan menghayati Perjamuan Kudus dalam kondisi darurat ini.
Jika dalam pandangan Majelis Gereja, ada pertimbangan mendasar maupun teknis yang
tidak memungkinkan Perjamuan Kudus dilaksanakan di jemaat masing-masing
berdasarkan alternatif di atas, maka pelayanan tersebut dapat ditunda ke waktu yang
akan datang.
Untuk semua penjelasan di atas, Majelis Gereja dan warga jemaat harus
memperhatikan protokol penghentian sebaran virus corona, baik proses penyiapan dan
pembagian roti dan anggur maupun pada saat pelaksanaan ibadah Perjamuan Kudus.

Jelang Paskah 2020
BPS Gereja Toraja
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TATA IBADAH JUMAT AGUNG
JUMAT, 10 APRIL 2020
(PERJAMUAN KUDUS – UNTUK PELAYAN)
(Berdasarkan Liturgi Perjamuan Kudus, Stola merah)

“Sudah Selesai”
BERHIMPUN MENGHADAP ALLAH
1. Persiapan
PL

PL

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat merayakan
dan memaknai Jumat Agung. Meski kita tidak dimungkinkan bersekutu di
Rumah Tuhan, namun kita tetap dimungkinkan berhimpun melalui
jaringan ini untuk beribadah dan mengenang serta menghayati kematian
Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Dengan menghayati sengsara dan
kematian Kristus, kita diajak semakin menyadari betapa besar kasih-Nya
kepada kita sehingga Ia rela menyerahkan nyawa-Nya sendiri. Melalui
jalan salib, Yesus telah mengerjakan karya keselamatan bagi dunia ini dan
telah diselesaikan oleh Kristus secara sempurna, sebagaimana perkataanNya di kayu salib, yang juga menjadi tema ibadah ini, ”Sudah selesai”.
Untuk itu.... mari kita menyiapkan hati menyembah Allah dan mengalami
perjumpaan dengan Dia dalam ibadah kita ini sekalipun kita menghadapi
situasi sulit seperti jeritan Pemazmur:
Membaca Mazmur 22 : 2-16

2. Prosesi
(Berdiri)
(KJ.
J
Menyanyikan”Menjulang Nyata Atas Bukit Kala” 183 I, 2)
Menjulang nyata atas bukit kala, t’rang benderang salibMu, Tuhanku.
Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancarkan kasih agung dan restu.
Seluruh umat insan menengadah ke arah cahya kasih yang mesra.
Bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi merekah
SalibMu, Kristus, tanda pengasihan mengangkat hati yang remuk redam,
membuat dosa yang terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam.
Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri,
Teruras darah suci yang mengalir, di salib pada bukit Kalvari.
3. Votum
PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan
bumi.
J

z1x x x.x x cu . 1 +
A
- min
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4. Salam
PF Salam dari segala orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus
Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu
sekalian.
J
Menyertaimu juga
5. Titah Perjamuan Kudus (Jemaat Duduk)
PF Seperti yang telah disampaikan kepada kita bahwa perjamuan kudus
adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap
dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya. Setiap
kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita
memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk
menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa.
J

Menyanyikan”Menjulang Nyata Atas Bukit Kala – Bait 2” (KJ. 183 2)
SalibMu, Kristus, tanda pengasihan mengangkat hati yang remuk redam,
membuat dosa yang terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam.
Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri,
Teruras darah suci yang mengalir, di salib pada bukit Kalvari.

6. Pengakuan Dosa dan Berita Anugerah
(Duduk)
PF Saudara-saudara, pada jam seperti ini lebih 2000 tahun yang lalu... Yesus
dihadapkan kepada Pilatus untuk diadili bagaikan penjahat. Pontius Pilatus
yang lebih mementingkan dirinya serta menghianati hati nuraninya,
akhirnya menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Namun Yesus dengan
tenang dan sabar menerima semua itu demi kasih-Nya bagi dunia kita.
PL Ya Yesus, Engkau telah mencontohkan kesabaran-Mu dan ketulusan
berkorban bagi kami. Ya Tuhan, ampunilah kami bila dalam hidup ini, kami
sering tidak sabar, berlaku tidak adil bahkan mengorbankan hati nurani
demi kepentingan diri kami sendiri.
J
Menyanyikan”Berserah Kepada Yesus”(KJ 364 : ,2)
Berserah kepada Yesus di kakiNya ‘ku sujud.
Nikmat dunia kutinggalkan; Tuhan, t’rima anakMu!
Aku berserah, aku berserah;
kepadaMu, Jurus’lamat, aku berserah!
PF Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah
Allah dinyatakan kembali:
Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan
taat sampai mati, bahkan 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
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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!
(Filipi 2 : 8-11)

J

Sambutan Jemaat:”Kasih Tuhan Yesus”(PKJ. 128 : 1)
Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi:
Lebar, panjang, tinggi, dalam tak terp’ri,
walau melampaui akal kita yang fana
dengan orang kudus kenal kasih yang kekal.
PELAYANAN FIRMAN

7. Doa Pembacaan Alkitab
8. Pembacaan Alkitab
L-1 Yesaya 52:13-53:12
L-2 Ibrani 4:14-16
J
Menyanyi “Hosiana”
jg1j j3j 4 j5j.3|zj4jx jxk.cj5j 6 j5j.3|jz4xj k.
xj jc5j 6 j5j.3|zj4xj j3
x xj c2 j1j..+
Ho - si - a-na, Ho - si – a - na,Ho - si - a- na, A - min.
PF Yohanes 19:28-37 (Bahan Utama) (Berdiri)
S
Menyanyikan”Kurre Sumanga’ Puang’’(NJNE 78)
9. Khotbah
(Duduk)
10. Saat Teduh
RESPONS JEMAAT
11. Pengakuan Iman
(Berdiri)
PF+J Mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli
S
Menyanyikan”Pada Kaki SalibMu” (KJ 368 : 1,4)
Pada kaki salibMu ‘ku tetap percaya,
hingga dalam sorga k’lak jiwaku bahagia.
SalibMu, salibMu yang kumuliakan
Hingga dalam sorga k’lak ada perhentian
PERJAMUAN KUDUS
12. Penjelasan Roti dan Anggur
Saudara-saudara, dalam Perjamuan Kudus, Roti dan anggur hendaknya kita
terima sebagai tanda dan meterai dari kasih dan kesetiaan Tuhan kepada kita. Di
dalam perjamuan kudus ditegaskan kepada kita, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus,
melalui pengorbanan-Nya yang sempurna, telah membebaskan kita dari sumber
segala kesusahan, yaitu dosa. Suatu Perjanjian Baru diadakan-Nya dengan kita,
dan Roh-Nya yang menghidupkan itu dikaruniakan-Nya kepada kita, supaya kita
dapat hidup dengan Dia dalam suatu persekutuan yang benar. Ia
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menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar yang
patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan perbuatan.
Doa Perjamuan Kudus
Ya Allah yang Mahakasih dan Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami
mohon, kiranya Engkau bekerja di dalam hati kami melalui Roh-Mu, supaya di
dalam Perjamuan Kudus ini, kami dengan penuh kepercayaan menyerahkan diri
kepada Anak-Mu Yesus Kristus. Kenyangkan dan segarkanlah kami dengan roti
kehidupan, yaitu Yesus Kristus, supaya kami mampu menanggung salib dan
mengiring Engkau. Kuatkanlah kami supaya dosa tidak lagi menguasai kami.
Kiranya Kristuslah yang berkuasa atas hidup kami dan kami hidup di dalam Dia.
Ya Bapa yang rahmani, kuatkanlah dan anugerahilah kami pengampunan-Mu.
Dalam menanti kedatangan Tuhan yang akan menyambut kami, hiburkan kami
untuk mampu bertahan di dalam memikul salib dan menyangkal diri kami,
mengaku penebus kami, serta melihat kepada-Mu baik dalam suka maupun
dalam duka. Amin.
Pelayan Menuju Meja Perjamuan.

Nyanyian Persiapan Perjamuan Kudus
S

Menyanyikan ”Suara-Mu Ku Dengar” (KJ 33 : 1-3)
SuaraMu kudengar memanggil diriku,
supaya ‘ku di Golgota di basuh darahMu!
Aku datanglah, Tuhan, padaMu;
Dalam darahMu kudus sucikan diriku.
Kendati ‘ku lemah, tenaga Kauberi;
Kauhapus aib dosaku, hidupku pun bersih
Aku datanglah, Tuhan, padaMu;
Dalam darahMu kudus sucikan diriku.

13. Pelaksanaan Perjamuan Kudus
PF Saudara-saudara yang mempersiapkan diri untuk Perjamuan Kudus serta
telah menerima atau mempersiapkan Roti dan Anggur yang dikhususkan
untuk Perjamuan Kudus, Roti dan Anggur yang dihadapan kita hendaklah
kita terima sebagai tanda dan meterai dari pengorbanan dan persekutuan
dengan Kristus. Supaya kita dipelihara dengan Roti Sorgawi yakni Yesus
Kristus, janganlah hati kita melekat kepada Roti dan Anggur yang kelihatan
ini melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus
Tuhan kita.
14. Doa Bapa Kami
15. Jemputan /Ajakan
PF Saudara-saudara, Tuhan Yesus bersabda ”Marilah kepada-Ku, semua yang
letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepada-Mu”
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Pelayan Mengambil Roti

“Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh
Kristus. Tuhan Yesus berkata: Inilah tubuh-Ku yang diserahkan karena
kamu; perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku”. Ambillah dan
makanlah.
Anggota Sidi dalam Keluarga masing masing mengambil Roti dan memakannya

J

Menyanyi : ”Perjamuan Yang Kudus ” (PKJ 157)
Perjamuan yang kudus bekal untuk iman,
dengan hati yang tulus sembah pada Tuhan.
Ref.
Tubuh Yesus, tubuh Yesus makanan yang kudus.
Darah Yesus, darah Yesus minuman yang kudus.
Pelayan mengangkat cawan, lalu mengucapkan:

PF

“Cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah Perjanjian
Baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda: Inilah
darah-Ku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang
untuk pengampunan dosa”. Ambillah dan minumlah.
Anggota Sidi dalam Keluarga masing masing mengambil Anggur dan meminum

J

PF

J

Menyanyi : ”Perjamuan Yang Kudus – Bait 2 ” (PKJ 157)
Sekarang aku datang membawa dosaku,
dengan sesal dan malu berbalik pada-Mu.
Ref.
Tubuh Yesus, tubuh Yesus makanan yang kudus.
Darah Yesus, darah Yesus minuman yang kudus.
Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita; sebab kita tidak
tahu, bagaimana sebenarnya harus berdoa; tetapi Roh sendiri berdoa untuk
kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan
Allah yang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu
bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus.
Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk
mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi
mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah (Roma 8:28)
Akhir PK : ”Sudah Ku Dapat Sayang Tuhan” (NR. 137:1)
Sudah kudapat sayang Tuhan meskipun banyak ku beraib
melihat itu aku heran ‘kan kasih sayang yang ajaib
t’lah aku tahu karunia serta memuji rahmatnya
Pelayan kembali ke mimbar
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PF

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan.
Karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita
sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur memuji Nama Tuhan dan
mengucapkan syukur kepada-Nya: Pujilah Tuhan, hai jiwaku! Pujilah
nama-Nya yang kudus, hai segenap batinku! Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan
janganlah lupakan segala kebaikan-Nya! Dia yang menebus hidupmu dari
lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih-setia dan rahmat.
Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu
menjadi baru seperti pada burung rajawali. TUHAN adalah penyayang dan
pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia
menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak
dilakukan-Nya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasNya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di
atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut
akan Dia; sejauh timur dari barat, demikian dijauhkan-Nya dari pada kita
pelanggaran kita. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian
TUHAN sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. (Mzm. 103: 1 – 5;
8-13) Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang ini
sampai selama-lamanya.

Doa
Ya Allah yang Mahakuasa dan penuh rahmat. Kami mengucap syukur
kepada-Mu dengan segenap hati kami, karena Tuhan mengasihi kami
sehingga telah mengaruniakan kepada kami Anak-Mu yang tunggal menjadi
pengantara dan korban yang satu-satunya untuk segala dosa kami, dan
sebagai makanan dan minuman untuk hidup yang kekal. Kami mengucap
syukur pula bahwa Tuhan sudah mengaruniakan kepada kami iman yang
benar sehingga kami telah menerima segala perkara yang baik itu. Untuk
menguatkan iman kami, Tuhan pun telah mengaruniakan Perjamuan Kudus
ini. Kami berdoa kepada-Mu, ya, Tuhan dan Bapa yang setiawan, supaya
oleh pekerjaan Roh Kudus, Perjamuan Kudus ini menguatkan iman dan
persekutuan kami dengan Yesus Kristus. Kami sampaikan doa dan syukur
kami ini dalam Nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
16. Persembahan
(Duduk)
PL Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum,
ia sendiri akan diberi minum. (Amsal 11 : 25)
S Nyanyian Jemaat:”Di Salib-Mu Ku Sujud”(KJ 361)
Di salibMu ‘ku sujud, miskin, buta dan lemah;
Yesus, Kau harapanku, agar aku s’lamatlah.
‘Ku percaya padaMu, Anakdomba Golgota.
Di salibMu ‘ku sujud: diriku s’lamatkanlah!
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Janji Tuhan kupegang; ‘ku dibasuh darahNya.
‘Ku bersujud, beriman, tersalib bersamaNya.
‘Ku percaya padaMu, Anakdomba Golgota.
Di salibMu ‘ku sujud: diriku s’lamatkanlah!
17. Doa Syafaat
PENGUTUSAN DAN BERKAT
18. Petunjuk Hidup Baru
PF Dengarkanlah Petunjuk Hidup Baru: TUHAN itu baik; Ia adalah tempat
pengungsian pada waktu kesusahan; Ia mengenal orang-orang yang
berlindung kepada-Nya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia
menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan
musuh-Nya dihalau-Nya ke dalam gelap. (Nahum 1 : 7 - 8)
19. Nyanyian Jemaat: “Hatiku Beriman” (NR 55 : 1-2)
Hatiku beriman mandang kesiksaan di Golgota
dengarlah Tuhanku, doa sembahyangku
kepada sayang-Mu kumenyerah, kumenyerah.
Kuatkan hatiku dengan kuasa-Mu, agar tetap
aku menjalani, jalan ke negeri
dimana Kau beri, damai genap, damai genap.
20. Pengutusan
PF Pergilah Dalam perlindungan kasih setia Tuhan dengan senantiasa hidup
dalam kesetiaan kepada Allah yang telah mengerjakan dan menyelesaikan
dengan sempurna keselamatan bagi kita, dan terimalah berkat Tuhan :
21. Berkat
Pdt Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; Tuhan menyinari
engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia; Tuhan
menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai
sejahtera.
J

1 . 13 0 zk2xk xk3xk xk2xk x1x c2 . 2 0 1 . 1 +
3

A - min
A
min
A - min
22. Nyanyian Syukur: Kuasa-Mu Dan NamaMulah (KJ 341 : 1)
KuasaMu dan namaMulah hendak kami sebar
dan kar’na itu,ya Tuhan, kami takkan gentar.
Bagaikan padi segenggam mestilah mati dipendam,
supaya tumbuh dan segar, di panas surya mekar berbuahlah.
Tuaian pun besar.
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TATA IBADAH JUMAT AGUNG
JUMAT, 10 APRIL 2020
(PERJAMUAN KUDUS – UNTUK JEMAAT)

“Sudah Selesai”
BERHIMPUN MENGHADAP ALLAH
1. Persiapan (Mazmur 22:2-16)
2. Prosesi
(Berdiri)
J
Menyanyikan”Menjulang Nyata Atas Bukit Kala” (KJ. 183 I, 2)
Menjulang nyata atas bukit kala, t’rang benderang salibMu, Tuhanku.
Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancarkan kasih agung dan restu.
Seluruh umat insan menengadah ke arah cahya kasih yang mesra.
Bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi merekah
SalibMu, Kristus, tanda pengasihan mengangkat hati yang remuk redam,
membuat dosa yang terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam.
Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri,
Teruras darah suci yang mengalir, di salib pada bukit Kalvari.
3. Votum
PF Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan
bumi.
J

z1x x x.x x cu . 1 +
A
- min

4. Salam
PF Salam dari segala orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus
Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu
sekalian.
J
Menyertaimu juga
5. Titah Perjamuan Kudus (Jemaat Duduk)
PF ..............
J
Menyanyikan”Menjulang Nyata Atas Bukit Kala – Bait 2” (KJ. 183 2)
SalibMu, Kristus, tanda pengasihan mengangkat hati yang remuk redam,
membuat dosa yang terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam.
Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri,
Teruras darah suci yang mengalir, di salib pada bukit Kalvari.
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6. Pengakuan Dosa dan Berita Anugerah
(Duduk)
PF ...
J
Menyanyikan”Berserah Kepada Yesus”(KJ 364 : ,2)
Berserah kepada Yesus di kakiNya ‘ku sujud.
Nikmat dunia kutinggalkan; Tuhan, t’rima anakMu!
Aku berserah, aku berserah;
kepadaMu, Jurus’lamat, aku berserah!
PF Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah
Allah dinyatakan kembali: (Filipi 2 : 8-11)
J
Sambutan Jemaat:”Kasih Tuhan Yesus”(PKJ. 128 : 1,3)
Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi:
Lebar, panjang, tinggi, dalam tak terp’ri,
walau melampaui akal kita yang fana
dengan orang kudus kenal kasih yang kekal.
PELAYANAN FIRMAN
7. Doa Pembacaan Alkitab
8. Pembacaan Alkitab
L-1 Yesaya 52:13-53:12
L-2 Ibrani 4:14-16
J
Menyanyi “Hosiana”
jg1j j3j 4 j5j.3|zj4jx jxk.cj5j 6 j5j.3|jz4xj k.
xj jc5j 6 j5j.3|zj4xj j3
x xj c2 j1j..+
Ho - si - a-na, Ho - si – a - na,Ho - si - a- na, A - min.
PF Yohanes 19:28-37 (Bahan Utama) (Berdiri)
S
Menyanyikan”Kurre Sumanga’ Puang’’(NJNE 78)
9. Khotbah
(Duduk)
10. Saat Teduh
RESPONS JEMAAT
11. Pengakuan Iman
(Berdiri)
PF+J Mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli
S
Menyanyikan”Pada Kaki SalibMu” (KJ 368 : 1,4)
Pada kaki salibMu ‘ku tetap percaya,
hingga dalam sorga k’lak jiwaku bahagia.
SalibMu, salibMu yang kumuliakan
Hingga dalam sorga k’lak ada perhentian
PERJAMUAN KUDUS
12. Penjelasan Roti dan Anggur
Nyanyian Persiapan Perjamuan Kudus
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S

Menyanyikan ”Suara-Mu Ku Dengar” (KJ 33 : 1-3)
SuaraMu kudengar memanggil diriku,
supaya ‘ku di Golgota di basuh darahMu!
Aku datanglah, Tuhan, padaMu;
Dalam darahMu kudus sucikan diriku.
Kendati ‘ku lemah, tenaga Kauberi;
Kauhapus aib dosaku, hidupku pun bersih
Aku datanglah, Tuhan, padaMu;
Dalam darahMu kudus sucikan diriku.

13. Pelaksanaan Perjamuan Kudus
14. Doa Bapa Kami
15. Jemputan /Ajakan
PF Saudara-saudara, Tuhan Yesus bersabda ”Marilah kepada-Ku, semua yang
letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepada-Mu”
Pelayan Mengambil Roti

................ Ambillah dan makanlah.
Anggota Sidi dalam keluarga masing masing mengambil dan memakan Roti

J

Menyanyi : ”Perjamuan Yang Kudus ” (PKJ 157)
Perjamuan yang kudus bekal untuk iman,
dengan hati yang tulus sembah pada Tuhan.
Ref.
Tubuh Yesus, tubuh Yesus makanan yang kudus.
Darah Yesus, darah Yesus minuman yang kudus.
Pelayan mengangkat cawan, lalu mengucapkan:

PF

................ Ambillah dan minumlah.
Anggota Sidi dalam keluarga masing masing mengambil dan meminum Anggur

J

Menyanyi : ”Perjamuan Yang Kudus – Bait 2 ” (PKJ 157)
Sekarang aku datang membawa dosaku,
dengan sesal dan malu berbalik pada-Mu.

PF
J

Ref.

(Roma 8:26-28)
Akhir PK : ”Sudah Ku Dapat Sayang Tuhan” (NR. 137:1)
Sudah kudapat sayang Tuhan meskipun banyak ku beraib
melihat itu aku heran ‘kan kasih sayang yang ajaib
t’lah aku tahu karunia serta memuji rahmatnya

PF

Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan....
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16. Persembahan
(Duduk)
PL Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum,
ia sendiri akan diberi minum. (Amsal 11 : 25)
S
Nyanyian Jemaat:”Di Salib-Mu Ku Sujud”(KJ 361)
Di salibMu ‘ku sujud, miskin, buta dan lemah;
Yesus, Kau harapanku, agar aku s’lamatlah.
‘Ku percaya padaMu, Anakdomba Golgota.
Di salibMu ‘ku sujud: diriku s’lamatkanlah!
Janji Tuhan kupegang; ‘ku dibasuh darahNya.
‘Ku bersujud, beriman, tersalib bersamaNya.
‘Ku percaya padaMu, Anakdomba Golgota.
Di salibMu ‘ku sujud: diriku s’lamatkanlah!
17. Doa Syafaat
PENGUTUSAN DAN BERKAT
18. Petunjuk Hidup Baru: Nahum 1 : 7 - 8
19. Nyanyian Jemaat: “Hatiku Beriman” (NR 55 : 1-2)
Hatiku beriman mandang kesiksaan di Golgota
dengarlah Tuhanku, doa sembahyangku
kepada sayang-Mu kumenyerah, kumenyerah.
Kuatkan hatiku dengan kuasa-Mu, agar tetap
aku menjalani, jalan ke negeri
dimana Kau beri, damai genap, damai genap.
20. Pengutusan
21. Berkat
Pdt Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau; Tuhan menyinari
engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia; Tuhan
menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai
sejahtera.
J

1 . 13 0 zk2xk xk3xk xk2xk x1x c2 . 2 0 1 . 1 +
3

A - min
A
min
A - min
22. Nyanyian Syukur: Kuasa-Mu Dan NamaMulah (KJ 341 : 1)
KuasaMu dan namaMulah hendak kami sebar
dan kar’na itu,ya Tuhan, kami takkan gentar.
Bagaikan padi segenggam mestilah mati dipendam,
supaya tumbuh dan segar, di panas surya mekar berbuahlah.
Tuaian pun besar.
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TATA IBADAH JUMAT AGUNG
JUMAT, 10 APRIL 2020
(PERJAMUAN KUDUS – UNTUK KELUARGA)

“Sudah Selesai”
1. Persiapan
Roti dan Anggur yang telah disiapkan/diterima dari Majelis Gereja ditata sedemikian
rupa. Anggur dapat dituang secukupnya ke dalam gelas biasa sesuai jumlah perserta
Perjamuan Kudus.

P

Hari ini, Jumat Agung. Seharusnya kita berhimpun bersama saudarasaudara seiman kita dalam persekutuan di Gereja. Namun kita harus
beribadah bersama di sini karena situasi darurat ini. Namun mari dengan
hati bersyukur kita membuka hati kita kepada Tuhan:

2. Prosesi
(Berdiri)
(KJ.
J
Menyanyikan”Menjulang Nyata Atas Bukit Kala” 183 I, 2)
Menjulang nyata atas bukit kala, t’rang benderang salibMu, Tuhanku.
Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancarkan kasih agung dan restu.
Seluruh umat insan menengadah ke arah cahya kasih yang mesra.
Bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi merekah
SalibMu, Kristus, tanda pengasihan mengangkat hati yang remuk redam,
membuat dosa yang terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam.
Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri,
Teruras darah suci yang mengalir, di salib pada bukit Kalvari.
3. Votum dan Salam
P
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan
bumi.
J
Amin
P
Salam dari segala orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus
Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu
sekalian.
J
Menyertaimu juga
4. Pengakuan Dosa dan Berita Anugerah
(Duduk)
P

Ya Tuhan, ketika kami berhimpun di sini untuk menghayati makna
kematian Tuhan Yesus, ditengah bergumulan dunia karena wabah
penyakit, kami tunduk dihadapanMu ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar.
Namun kami sering mengabaikan kasih kepada Tuhan, kasih kepada
sesama kami, bahkan kasih kepada diri kami yang telah Engkau tebus.
Ampunilah kami Ya Tuhan.
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J

Menyanyikan”Berserah Kepada Yesus”(KJ 364 : ,2)
Berserah kepada Yesus di kakiNya ‘ku sujud.
Nikmat dunia kutinggalkan; Tuhan, t’rima anakMu!
Aku berserah, aku berserah;
kepadaMu, Jurus’lamat, aku berserah!

P

Kepada kita sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah Allah
dinyatakan kembali, seperti tertulis dalam Filipi 2 : 8-11 (dibacakan)
5. Membaca Mazmur 22:2-16
PELAYANAN FIRMAN
6.
7.
8.
9.

Doa Pembacaan Alkitab
Pembacaan Alkitab (Yohanes 19:28-37)
Renungan (Disediakan Majelis Gereja)
Saat Teduh
RESPONS JEMAAT
10. Pengakuan Iman
P
Mengucapkan Pengakuan Iman Rasuli
S
Menyanyikan”Pada Kaki SalibMu” (KJ 368)
Pada kaki salibMu ‘ku tetap percaya,
hingga dalam sorga k’lak jiwaku bahagia.
SalibMu, salibMu yang kumuliakan
Hingga dalam sorga k’lak ada perhentian

(Berdiri)

11. Akta Perjamuan Kudus
Pemimpin memegang tempat Roti dan Anggur lalu menyampaikan bahwa
proses dalam keluarga ini adalah kelanjutan serta menjadi bagian dari Perjamuan Kudus
yang dipimpin oleh Pendeta bersama beberapa Penatua dan Diaken di gedung Gereja.

P

Kita telah menerima Roti dan Anggur dari Meja Perjamuan Kudus yang
dipimpin oleh Pendeta bersama beberapa Penatua dan Diaken dengan
pesan kasih bahwa: Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam
Perjamuan Kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu
salib, yang mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa.
Karena itu Roti dan Anggur hendaknya kita terima sebagai tanda dan
meterai dari kasih dan kesetiaan Tuhan kepada kita. Mari kita makan dan
minum.
Anggota Sidi dalam keluarga masing masing mengambil Roti dan Anggur, berdoa secara
pribadi lalu makan dan minum.
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12. Persembahan
(Duduk)
P
Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum,
ia sendiri akan diberi minum. (Amsal 11 : 25)
S Nyanyian Jemaat:”Di Salib-Mu Ku Sujud”(KJ 361)
Di salibMu ‘ku sujud, miskin, buta dan lemah;
Yesus, Kau harapanku, agar aku s’lamatlah.
‘Ku percaya padaMu, Anakdomba Golgota.
Di salibMu ‘ku sujud: diriku s’lamatkanlah!
13. Doa Syafaat
PENGUTUSAN DAN BERKAT
14. Petunjuk Hidup Baru
P

Dengarkanlah Petunjuk Hidup Baru: TUHAN itu baik; Ia adalah tempat
pengungsian pada waktu kesusahan; Ia mengenal orang-orang yang
berlindung kepada-Nya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia
menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan
musuh-Nya dihalau-Nya ke dalam gelap. (Nahum 1 : 7 - 8)

15. Nyanyian Jemaat: “Hatiku Beriman” (NR 55 : 1-2)
Hatiku beriman mandang kesiksaan di Golgota
dengarlah Tuhanku, doa sembahyangku
kepada sayang-Mu kumenyerah, kumenyerah.
16. Pengutusan
17. Berkat
P
J

Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari
kita dengan wajah-Nya.
Amin

18. Nyanyian Syukur: Kuasa-Mu Dan Nama-Mulah (KJ 341 : 1)
KuasaMu dan namaMulah hendak kami sebar
dan kar’na itu,ya Tuhan, kami takkan gentar.
Bagaikan padi segenggam mestilah mati dipendam,
supaya tumbuh dan segar, di panas surya mekar berbuahlah.
Tuaian pun besar.
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PERJAMUAN KUDUS
DIKUTIP DARI NASKAH LITURGIS GEREJA TORAJA
(Sebagai bahan persiapan pribadi)
Tuhan Yesus menitahkan murid-murid-Nya untuk tetap memeringati
pengorbanan-Nya sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaan-Nya (Luk.
22:14-20). Berdasarkan titah itu jugalah, Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang
ada di Korintus, demikian: “Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku
terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu Ia diserahkan,
mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya; Ia memecahmecahkannya dan berkata: Inilah tubuhKu, yang diserahkan bagi kamu; perbuatlah ini
menjadi peringatan akan Aku. Demikian juga Ia mengambil cawan, sesudah makan, lalu
berkata: Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku;
perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan Aku” (1 Kor.
11:23-25).
Titah Tuhan Yesus itu, yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di
Korintus, ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu
kita juga dipanggil melaksanakan Perjamuan Kudus. Untuk turut mengambil bagian di
dalam perjamuan kudus, hendaklah kita masing-masing berbuat demikian:
Pertama: menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di
hadapan Allah lalu menyerahkan diri kepada-Nya dan mengharapkan kelepasan di
dalam Yesus Kristus.
Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni
dosa kita melalui sengsara dan kematian Yesus Kristus.
Ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang
melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh mempersembahkan diri sebagai
persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya
mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang
sia-sia. Firman Tuhan mengatakan, “Jadi barangsiapa dengan cara yang tidak layak
makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan.
Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia
makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barangsiapa makan dan minum
tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya“ (1 Kor 11:2729)
Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita
memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan
membebaskan kita dari kutuk dosa. Roti dan anggur hendaknya kita terima sebagai
tanda dan meterai dari kasih dan kesetiaan Tuhan kepada kita. Di dalam perjamuan
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kudus ditegaskan kepada kita, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, melalui pengorbananNya yang sempurna, telah membebaskan kita dari sumber segala kesusahan, yaitu dosa.
Suatu Perjanjian Baru diadakan-Nya dengan kita, dan Roh-Nya yang menghidupkan itu
dikaruniakan-Nya kepada kita, supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam suatu
persekutuan yang benar. Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih
yang benar yang patut dinampakkan dalam hidup kita melalui perkataan dan
perbuatan.
Selamat mempersiapkan diri mengikuti Perjamuan Kudus, meski dalam situasi dan
teknis pelaksanaan yang bersifat darurat. Kita yakin, semuanya ini akan segera berlalu
karena pertolongan Tuhan, dan juga melalui kerjasama kita semua atas arahan
pemerintah.
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