TATA IBADAH
HARI JUMAT AGUNG

(SAKRAMEN PERJAMUAN)

10 APRIL 2020 - PUKUL 10.00 & 17.00 WIB
“JALAN SALIB: KETIKA YESUS
MENGALAHKAN DIRI-NYA SENDIRI”
BACAAN ALKITAB: LUKAS 23: 26–32

PENJELASAN BAGI UMAT YANG BERIBADAH DI RUMAH
§
§
§
§
§
§

Periksalah kesiapan perangkat (pulsa, jaringan internet dan baterai);
Siapkanlah roti dan anggur (atau penggantinya) sebagaimana telah
dijelaskan dalam Panduan dan Pengarahan Umat;
Ajaklah seluruh anggota keluarga beribadah di ruang tamu/keluarga/doa,
berpakaian rapih dan ikutliah seluruh rangkaian ibadah secara khidmat;
Umat dapat menyesuaikan ajakan berdiri/duduk sesuai keadaan;
Lakukan persiapan tayangan 15 menit sebelum ibadah berlangsung;
Bersaat teduh sebelum ibadah dimulai.

PENJELASAN BAGI PARA PELAYAN IBADAH DI GEREJA
§
§

§

Para pelayan hadir 45 menit sebelum ibadah dimulai untuk briefing oleh tim
dari Komisi Teologi, pemusik memainkan prelude;
Doa Konsistori dipimpin oleh Penatua 10 menit sebelum ibadah dimulai;
Seluruh pelayan wajib melakukan prosedur physical distancing dan
kebersihan diri guna pencegahan COVID-19.

UCAPAN SELAMAT DATANG
Dkn.

Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi/sore.
Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada
bapak, ibu, saudara-saudara, dan adik-adik secara daring
(live streaming) langsung dari GPIB Paulus Jakarta
di manapun saudara-saudara berada. Kiranya kesetiaan
beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata
melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat
bagi kita dan sesama.
Ibadah Hari Jumat Agung ini dilayani oleh . . . . sebagai
Pelayan Firman dan Sakramen. Melalui ibadah ini,
kita diajak untuk menghayati tema: “Jalan Salib:
Ketika Yesus Mengalahkan Diri-Nya Sendiri.”
Bapak, ibu, saudara-saudara, dan adik-adik terkasih dapat
mengikuti atau menyesuaikan ajakan berdiri dan duduk
pada tampilan layar maupun dalam tata ibadah sesuai
dengan keadaan.
é

(boleh) berdiri
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AJAKAN BERIBADAH
Dkn.

Saudara-saudara, marilah kita menghadap Tuhan dengan
menyanyikan pujian bagi-Nya!

MENGHADAP TUHAN
¯ NYANYIAN UMAT

KJ 170 “KEPALA YANG BERDARAH” (do=d)

Syair: O Haupt voll Blut und Wunden, Paul Gerhardt 1656, terj. Yamuger 1979
Lagu: Hans Leo Hassler, 1601 (disederhanakan)

. . . . prosesi Alkitab Penatua dan PF, sementara umat bernyanyi

1) Kepala yang berdarah, tertunduk dan sedih,
penuh dengan sengsara dan luka yang pedih,
meski mahkota duri menghina harkat-Mu,
Kau patut kukagumi: terima hormatku.
2) O wajah yang mulia, yang patut di sembah
dan layak menerima pujian dunia,
sekarang diludahi, dihina, dicerca,
disiksa, dilukai; yang salah siapakah?

VOTUM DAN SALAM
PF
U
PF
U

Saudara-saudara kekasih Kristus, ibadah kita saat ini
terjadi dalam pengakuan, bahwa pertolongan kita adalah
dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Amin.
Kiranya rahmat dan damai sejahtera Tuhan besertamu.
Dan besertamu juga!
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¯ NYANYIAN UMAT

KJ 169 “MEMANDANG SALIB RAJAKU” (do=d)
Syair: When I Survey the Wandrous Cross, Isaac Wats, 1707,
Terjemahan: (bait 1) I. S. Kijne (1899 – 1970), (bait 2-5) Yamuger, 1978,
Lagu: Edward Miller, 1790

1) Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia,
kurasa hancur congkakku dan harta hilang harganya.
2) Tak boleh aku bermegah selain di dalam salib-Mu;
kubuang nikmat dunia demi darah-Mu yang kudus.
ê

(boleh) duduk

DOA HARI INI
Pnt.

Mari berdoa:
Allah Mahakuasa, kami bersatu hati di dalam persekutuan
untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, menghayati
karya Yesus Kristus yang menebus dosa dunia; Tuhan
yang mau ada bersama kami dan yang turut merasakan
kepedihan manusia.
Kami bersyukur karena Engkau selalu bersama kami;
ketika kami berdiri di antara hidup atau mati, ketika kami
cemas menghadapi gelora badai dunia; ketika kami
merasa sendiri menapaki hari-hari kehidupan.
Allah Mahapengasih, kami percaya di dalam janji-Mu
yang mengampuni dosa-dosa kami, dan penyertaan-Mu
bagi kami dalam menghadapi berbagai pergumulan.
Sebab hanya di dalam-Mu kami mendapatkan damai
sejahtera dan ketenangan.
Ya Yesus, Anakdomba Allah yang menghapus dosa dunia,
kasihani kami dan berilah kami damai. Amin.
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¯ NYANYIAN UMAT

KC 83 / KJ 178 “KAR’NA KASIH-NYA PADAKU” (do=a)
Syair dan Lagu: Debora Samudera, 1972

1) Kar'na kasih-Nya padaku Yesus datang ke dunia;
Ia t'lah memb'ri hidup-Nya gantiku yang bercela.
Refrein

O, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya!
Kasih Jurus'lamat dunia menebus manusia.

2) Dengan sabar dan hikmat-Nya Yesus pimpin hidupku;
Firman dan kebenaran-Nya itulah peganganku. Refr.

PEMBERITAAN FIRMAN
DAN PELAYANAN SAKRAMEN
DOA EPIKLESE
PF

Mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus . . . .

PEMBACAAN ALKITAB
Dkn.

Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, menurut Lukas 23:
26–32 yang menyatakan . . . . Demikianlah Injil Kristus.

PF

Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya
diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah:
Hosiana!

U

( ¯ ragam KJ 473a “HOSIANA” ) do=g
Lagu: Liturgi Belanda, 1930

Ho-si - a - na, Ho-si - a - na, Ho-si - a -

- - na!
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KHOTBAH - “JALAN SALIB: KETIKA YESUS
MENGALAHKAN DIRI-NYA SENDIRI”
Pelayan Firman: - Pdt. Widyati Simangunsong-Sudarisman (10.00)
- Pdt. (Em.) Adriaan Pitoy (17.00)
. . . . saat hening, umat bersaat teduh sejenak

PENETAPAN SAKRAMEN PERJAMUAN
PF

Umat Allah yang terkasih, dengarlah Penetapan Sakramen
Perjamuan sebagaimana tertulis dalam Injil Markus 14:
22-25 yang menyatakan:
“Dan ketika Yesus dan murid-murid-Nya
sedang makan, Yesus mengambil roti,
mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu
memberikannya kepada mereka dan berkata:
"Ambillah, inilah tubuh-Ku." Sesudah itu Ia
mengambil cawan, mengucap syukur lalu
memberikannya kepada mereka, dan mereka
semuanya minum dari cawan itu. Dan Ia
berkata kepada mereka: "Inilah darah-Ku,
darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi
banyak orang. Aku berkata kepadamu:
Sesungguhnya Aku tidak akan minum lagi
hasil pokok anggur sampai pada hari Aku
meminumnya, yaitu yang baru, dalam
Kerajaan Allah.”

PENJELASAN MENGENAI SAKRAMEN PERJAMUAN
PF

Umat Tuhan, sesungguhnya roti dan cawan berisi anggur
ini merupakan kesaksian tentang telah dipulihkan
hubungan manusia dengan Allah yang terputus karena
dosa, melalui Tuhan kita Yesus Kristus.
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Melalui Sakramen Perjamuan ini, persekutuan antara
Tuhan Yesus dan para murid pada Perjamuan Malam
Terakhir akan berlangsung terus hingga penggenapannya
di dalam Kerajaan Allah, di mana kita duduk bersama
Kristus di perjamuanNya.
Persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati
melalui Sakramen Perjamuan ini, sesungguhnya hendak
mengingatkan kita kembali pada hidup baru,
yang untuknya kita telah di panggil keluar dari kegelapan
dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus.
Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi melalui
kata dan perbuatan untuk kemuliaan Sang Penebus dan
Juruselamat kita, Yesus Kristus.

DOA SYUKUR AGUNG
PF

Umat Allah, mari kita bersama-sama bersyukur kepada
Allah Tritunggal dalam Doa Syukur Agung:
Ya Bapa Mahakudus, Pencipta dan Raja semesta.
Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, karena
Engkau membuat dan menjadikan kami kepunyaan-Mu.
Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus,
agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru
yang kekal untuk memaklumkan Kerajaan-Mu dan
kebesaran kasih-Mu di dunia.
Engkau mengangkat semua yang orang yang jatuh,
menegakkan yang tertunduk, memulihkan hati yang
hancur, menghibur yang berduka, membebaskan yang
tertindas, menghentikan semua badai kehidupan dan
pertikaian bangsa-bangsa.
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Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu,
malaikat dan manusia, nabi-nabi dan para rasul dan
martir, serta seluruh gereja-Mu di segala waktu dan
tempat dan yang di surga, kami memuji dan memuliakan
nama-Mu dalam madah kebesaran yang tiada hentinya:
U

( ¯ GB 377 “KUDUS” ) do=es

PF

Kami memuji nama-Mu, ya Bapa, karena pemberian-Mu
yang paling utama, Anak-Mu, Yesus Mesias, yang rela
disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari
cengkeraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk
membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu.

Syair: Tim Puji Syukur 1979, rev. 1992, berdasarkan Yesaya 6:3; Mazmur 118:26
Lagu: Misa Lauda Sion, A.S. Dirjoseputro 1967
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Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami,
agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar
menjadi anggota Tubuh Kristus di dunia yang saling
mengasihi dan melayani menurut teladan-Mu, serta
membawa damai sejahtera kepada segala makhluk.
Seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh
tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu,
maka Engkau pun akan mengumpulkan kami umat-Mu
dari Utara dan Selatan, dan dari Timur dan Barat, ke dalam
Kerajaan Anak-Mu, Yesus Mesias, Tuhan dan Juruselamat
dunia, yang telah mengajarkan kami berdoa:
PF+U Bapa kami . . . . (¯ diakhiri doksologi KJ 475) do=d
Kar’na Engkaulah yang empunya kerajaan
dan kuasa dan kemuliaan,
sampai selama-lamanya. Amin.
é

(boleh) berdiri

PENGAKUAN IMAN
PF

U

Umat kekasih Allah, di dalam kesatuan gereja Kristus
di segala waktu dan tempat, bersama-sama kita ikrarkan
pengakuan percaya kita menurut rumusan Pengakuan
Iman Rasuli. Biarlah hati dan mulut kita berkata:
Aku percaya . . . .
ê

(boleh) duduk
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¯ NYANYIAN UMAT

KJ 368 “PADA KAKI SALIB-MU” (do=f)
Syair: Jesus, Keep Me Near the Cross, Fanny J. Crosby, 1869,
Terjemahan: Lembaga Literatur Baptis, dengan izin LLB.,
Lagu: William Howard Doane, 1869

. . . . sementara umat bernyanyi, PF turun dari mimbar,
Diaken dan Penatua membuka kain penutup meja perjamuan,
setelahnya Diaken, PF, dan Penatua berdiri di belakang meja

1) Pada kaki salib-Mu, Yesus, 'ku berlindung;
Air hayat Golgota pancaran yang agung.
Refrein

Salib-Mu, salib-Mu yang kumuliakan
Hingga dalam sorga k'lak ada perhentian.

PENGARAHAN HATI
PF

Saudara-saudara, supaya kita dipelihara dengan Roti
Sorgawi, yakni Yesus Kristus, janganlah hati dan pikiran
kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan saat ini;
tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang
tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat kita.
Sakramen Perjamuan hanya dilayankan bagi saudarasaudara yang telah menjadi warga sidi gereja.

UNDANGAN
PF
U
PF
U

Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita!
Sekarang dan selama-lamanya.
Marilah, karena segala sesuatu telah tersedia!
Terpujilah Allah!
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JAMUAN
PF

(mengambil, memecah-mecah dan mengangkat roti)

PF

(mengambil dan mengangkat cawan)

PF

Ambillah!

Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh
Kristus (mengangkat roti sejenak).
Anggur dalam cawan yang kita pakai untuk mengucap
syukur ini adalah lambang darah Kristus.
. . . . umat mengambil roti dan anggur (atau penggantinya),
sementara diiringi instrumentalia KJ 33: 1 (pianissimo)

PF

Saudara-saudara, makanlah!
Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus
Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita.
. . . . umat makan roti (atau penggantinya) bersama-sama

PF

Saudara-saudara, minumlah!
Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus telah
ditumpahkan untuk pengampunan kita.
. . . . umat minum anggur (atau penggantinya) bersama-sama

PF

PF
U
PF
U
PF
U

Marilah mengucap syukur kepada Allah atas roti dan
anggur yang telah kita terima dalam Sakramen Perjamuan
ini menurut kitab Mazmur 103: 1-4 secara responsoris:
“Pujilah TUHAN, hai jiwaku!
Pujilah nama-Nya yang kudus,
hai segenap batinku!
Pujilah TUHAN, hai jiwaku,
dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya!
Dia yang mengampuni segala kesalahanmu,
yang menyembuhkan segala penyakitmu,
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PF
U

Dia yang menebus hidupmu dari lobang kubur,
yang memahkotai engkau dengan kasih setia
dan rahmat.”

PF

Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan
memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Amin.

U

JAWABAN UMAT
¯ NYANYIAN UMAT

GB 169 “NUN DI BUKIT YANG JAUH” (do=bes)

Syair dan Lagu: On a Hill Far Away/The Old Rugged Cross, George Bennard 1913,
Terj. Yamuger 1983 © George Bennard © Rodeheaver Co.

. . . . sementara umat bernyanyi, PF kembali ke mimbar,
Diaken dan Penatua menutup meja perjamuan

1) Nun di bukit yang jauh, tampak kayu salib:
lambang kutuk, nestapa, cela.
Salib itu tempat Tuhan Mahakudus
menebus umat manusia.
Refrein

Salib itu ‘ku junjung penuh,
hingga tiba saat ajalku.
Salib itu ‘ku rangkul teguh
dan mahkota kelak milikku.

DOA SYAFAAT
PF

. . . . di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juruselamat
kami. Amin.
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PENGUCAPAN SYUKUR
Dkn.

Saudara-saudara, marilah kita bersyukur kepada Tuhan
dengan memberikan persembahan. Dengarlah nas Alkitab
dalam kitab Mazmur 136: 1, yang menyatakan:
“Bersyukurlah kepada TUHAN, sebab Ia baik!
Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih
setia-Nya.”
Saudara-saudara dapat memberikan persembahan
melalui transfer bank, atau aplikasi dompet digital
dengan memindai Kode QR yang tertera, atau juga
dapat dikumpulkan melalui amplop keluarga yang
dapat diberikan saat ibadah di gereja telah normal.
Tuhan memberkati.

¯ NYANYIAN UMAT

GB 87 “AKU BERSYUKUR PADA-MU” (do=f)
Syair dan Lagu: H.D. Matulapelwa, 2012

1) Aku bersyukur pada-Mu, Tuhan,
atas karunia dan kasih-Mu.
Seluruh jiwa, tubuh dan rohku,
‘ku persembahkan kepada-Mu.
‘Ku bahagia; ‘ku sukacita;
‘ku ucap syukur selamanya.

PERSEMBAHAN
DIGITAL
(Aplikasi dompet digital)

. . . . umat memberi persembahan diiringi variasi instrumentalia GB 87,
setelahnya, Diaken mengajak umat menyanyikan bait selanjutnya

2) O, Tuhan Yesus karya-Mu agung
Dikau curahkan darah kudus,
jadi tebusan dosa dunia
agar manusia selamatlah.
Ajarlah kami, bimbinglah kami
agar setia t’rus bersyukur.
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DOA SYUKUR
Dkn.

Saudara-saudara, mari menyerahkan persembahan kita
dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa:
Ya Tuhan Allah, kasih-Mu agung dan mulia. Engkau tidak
hanya memberkati hidup kami dengan berlimpah berkat,
tetapi Engkau juga memberikan Putra-Mu, Yesus Kristus,
bagi pendamaian dosa dunia. Kami menyerahkan
persembahan sebagai ungkapan syukur kepada-Mu.
Terima dan kuduskanlah, ya Tuhan Allah, agar berguna
bagi pewartaan kasih dan karya keselamatan-Mu bagi
dunia. Demi Kristus, Juruselamat, kami berdoa. Amin.

PENGUTUSAN
WARTA JEMAAT
Dkn. . . . .

é

(boleh) berdiri

AMANAT
PF

Umat Allah, kembalilah dalam karya hidupmu, hayatilah
bahwa Kristus yang telah menempuh jalan sengara, Ia juga
telah mati untuk menebus kita dan menjamin keselamatan
dunia. Oleh karena itu, hayatilah karya pengorbanan-Nya
yang kudus. Tetaplah setia kepada-Nya, berilah hidupmu
bagi-Nya dan layanilah sesama untuk kemuliaan-Nya!
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¯ NYANYIAN UMAT

KJ 183 “MENJULANG NYATA ATAS BUKIT KALA”
(do=bes)

Syair: Above the Hills of Time, Thomas Tiplady, 1882, Terjemahan: E. L. Pohan Shn,
Lagu: Tradisional Irlandia, © Thomas Toplady

1) Menjulang nyata atas bukit kala
t’rang benderang salib-Mu, Tuhanku.
Dari sinarnya yang menyala-nyala
memancar kasih agung dan restu.
Seluruh umat insan menengadah
ke arah cah’ya kasih yang mesra.
Bagai pelaut yang karam merindukan
di ufuk timur pagi merekah.
2) Salib-Mu, Kristus, tanda pengasihan
mengangkat hati yang remuk redam,
membuat dosa yang tak 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.

BERKAT
PF

Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta
terimalah curahan berkat Ilahi:
“Dan Allah, sumber segala kasih karunia,
yang telah memanggil kamu dalam Kristus
kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan
melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan
mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita
seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa
sampai selama-lamanya! Amin.” ( 1 Petrus 5: 10, 11 )
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U

( ¯ KJ 478a “AMIN” )
Lagu: Liturgi Belanda, 1930

do = d/e/f

. . . . PF menyerahkan Alkitab kepada Penatua, UMAT BERSAAT TEDUH
Kemudian, SELURUH PELAYAN menuju depan Pusat Liturgi
dan memberikan salam kepada umat secara tradisional
. . . . iringan postlude oleh pemusik
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