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IBADAT TUGURAN (VIGILI) KAMIS PUTIH 

MISA PERJAMUAN TUHAN 
KEUSKUPAN BANDUNG 

 
Ibadat Tuguran atau sering juga disebut vigili adalah ibadat yang dilakukan setelah 

prosesi sakramen mahakudus yang ditahtakan di Kapel Ekaristi atau tempat tuguran. Ibadat 
ini mengingatkan kita semua akan pengalaman ketiga murid yang diajak oleh Yesus berdoa 
di taman Getsemani. Petrus, Yohanes, dan Yakobus terlelap dalam tidurnya, lalu Yesus 
membangunkan mereka sambil berkata: “Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam saja 
dengan Aku?” Dalam doa-Nya kepada Bapa, Yesus berkata: “Ya Bapa, sekiranya cawan ini 
berlalu dari pada-Ku, tetapi janganlah seperti yang Kukehendaki, melainkan seperti yang 
Engkau kehendaki”. Inilah saat-saat yang paling menakutkan yang dihadapi oleh Yesus. 
Sekalipun demikian, Ia tidak putus asa, Ia tidak lari dari salib dan penderitaan. Ia berani 
menghadapinya. Ia bersama dengan Bapa yang menghendaki semuanya ini terjadi. Malam 
ini, kita berjaga sambil berdoa bersama dengan Yesus seraya kita mengingat saat-saat Yesus 
diserahkan. Dalam keheningan dan kesunyian, kita berserah diri dalam segala keterbatasan 
dan kerapuhan diri bersama Yesus yang tersamar dalam Sakramen Mahakudus. 

Ibadat tuguran ini dipimpin oleh imam atau oleh awam yang bertugas. Mazmur dan 
bacaan-bacaan yang tersedia di bawah ini dibawakan dan dibacakan dengan penuh hikmat. 
Mazmur boleh dinyanyikan dengan pola resitir (satu nada) atau boleh juga dibacakan secara 
bergantian.  
 

 

 Tanda Salib dan Doa Pembuka 
 

P:  (+) Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus 
U:  Amin 
P: Bapa, kami datang, kami hendak berjaga. 

Kami ingin merasakan kegelisahan Putra-Mu, 
menanti saat-saat akhir kehidupan-Nya.  
Namun kami berharap dan percaya  
saat-saat keresahan kami pun akan lenyap  
ketika kami sadar bahwa ada damai di hadirat-Mu.  
Sebab Engkau selalu membimbing dan menguatkan kami. 

U: Bapa, hadirlah di sini, dalam hati kami. 
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 Bacaan dari Yoh 14:1-14 
 
Tanpa diawali sapaan dan tidak diakhiri “Demikianlah Sabda Tuhan.” Dibacakan secara 
lembut dan tidak tergesa-gesa. 

 
“Janganlah gelisah hatimu; percayalah kepada Allah, percayalah 

juga kepada-Ku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak 
demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ 
untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ 
dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan 
membawa kamu ke tempat-Ku, supaya di tempat di mana Aku berada, 
kamu pun berada.  

Dan ke mana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. “Kata Tomas 
kepada-Nya: "Tuhan, kami tidak tahu ke mana Engkau pergi; jadi 
bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya: "Akulah jalan 
dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada 
Bapa, kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu 
juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah 
melihat Dia.” 

Kata Filipus kepada-Nya: "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada 
kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya: "Telah sekian 
lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal 
Aku? Barangsiapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa; bagaimana 
engkau berkata: Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah 
engkau, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku 
katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diri-Ku sendiri, tetapi Bapa, 
yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaan-Nya. 
Percayalah kepada-Ku, bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku; 
atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. 
Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya barangsiapa percaya kepada-Ku, 
ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan 
pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pada itu. Sebab Aku pergi 
kepada Bapa; dan apa juga yang kamu minta dalam nama-Ku, Aku akan 
melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu 
meminta sesuatu kepada-Ku dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya." 
 
Setelah bacaan Injil di atas, umat diajak hening sejenak untuk meresapi bacaan Injil yang baru 
saja didengar. Sesudah hening sejenak bisa dibawakan lagu Nada Te Turbe berikut. 
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 Lagu: Nada Te Turbe  
 
Lagu: “Nada Te Turbe” (Taize I, 36, diulang-ulang seperlunya) 

 

 Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante.  Solo Dios  basta. 
Janganlah cemas, janganlah takut, Di dalam Tuhan berlimpah rahmat. 
Janganlah cemas, janganlah takut, serahkan Tuhan. 
 

 Bacaan dari Yoh 16:16-33 
 

Tanpa diawali sapaan dan tidak diakhiri “Demikianlah Injil Tuhan.” Dibacakan secara lembut 
dan tidak tergesa-gesa. 
 

“Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat Aku lagi dan tinggal sesaat 
saja pula dan kamu akan melihat Aku." Mendengar itu beberapa dari 
murid-Nya berkata seorang kepada yang lain: "Apakah artinya Ia berkata 
kepada kita: Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat Aku dan tinggal 
sesaat saja pula dan kamu akan melihat Aku? Dan: Aku pergi kepada 
Bapa?" Maka kata mereka: "Apakah artinya Ia berkata: Tinggal sesaat 
saja? Kita tidak tahu apa maksud-Nya." Yesus tahu, bahwa mereka hendak 
menanyakan sesuatu kepada-Nya, lalu Ia berkata kepada mereka: 
"Adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang 
Kukatakan tadi, yaitu: Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat Aku dan 
tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat Aku? Aku berkata 
kepadamu: Sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi 
dunia akan bergembira; kamu akan berdukacita, tetapi dukacitamu akan 
berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berdukacita pada saat ia 
melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan 
penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah 
dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi dukacita, tetapi 
Aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira dan tidak ada 
seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu dari padamu. Dan 
pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepada-Ku. Aku 
berkata kepadamu: Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta 
kepada Bapa, akan diberikan-Nya kepadamu dalam nama-Ku. Sampai 
sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam nama-Ku. Mintalah 
maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. 
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Semuanya ini Kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya 
Aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang 
memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam 
nama-Ku. Dan tidak Aku katakan kepadamu, bahwa Aku meminta bagimu 
kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah 
mengasihi Aku dan percaya, bahwa Aku datang dari Allah. Aku datang 
dari Bapa dan Aku datang ke dalam dunia; Aku meninggalkan dunia pula 
dan pergi kepada Bapa."  

Kata murid-murid-Nya: "Lihat, sekarang Engkau terus terang berkata-
kata dan Engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu, bahwa 
Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya 
kepada-Mu. Karena itu kami percaya, bahwa Engkau datang dari Allah." 
Jawab Yesus kepada mereka: "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya 
datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu diceraiberaikan masing-
masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan Aku seorang diri. 
Namun Aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai Aku. Semuanya itu 
Kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. 
Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, 
Aku telah mengalahkan dunia. 
 
Setelah bacaan Injil di atas, umat diajak hening sejenak untuk meresapi bacaan Injil yang baru 
saja didengar. Sesudah hening sejenak bisa didaraskan atau dibacakan mazmur berikut 
secara bergantian. 
 

 Mazmur 27 (28) 
 

Ant. Kepada Tuhan hatiku percaya, dan aku tertolong. 
 

A.  KepadaMu, ya Tuhan, aku berseru* 
 Pelindungku, jangan menutup telinga terhadap aku. 
B. jika Engkau tetap membisu,* 
 pasti terjerumus aku ke dalam liang kubur. 
A. dengarkanlah doaku, jika aku berseru kepadaMu,* 
 sambil menadahkan tangan ke arah rumahMu yang kudus. 
B. janganlah menyeret aku bersama kaum pendosa,* 
 bersama orang yang berbuat jahat. 
A. mereka berbicara ramah dengan sahabatnya,* 
 tetapi hatinya penuh kejahatan. 
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B. terpujilah Tuhan, sebab Ia mendengarkan doaku,* 
 Tuhanlah kekuatan dan perisaiku. 
A. kepadaNya hatiku percaya, dan aku tertolong,* 
 maka aku bersorak gembira dan bernyanyi memujiNya. 
B. Tuhanlah kekuatan umatNya, dan benteng keselamatan.* 
 bagi raja yang diurapinya. 
A. selamatkanlah umatMu, ya Tuhan, berkatilah pusakaMu,* 
 Gembalakan dan dukunglah mereka selama-lamanya. 
A-B Kemuliaan kepada Bapa, dan Putera, dan Roh Kudus,* 

Seperti pada permulaan sekarang selalu, dan sepanjang segala masa, 
Amin. 
 

Ant. Kepada Tuhan hatiku percaya, dan aku tertolong. 
 

Hening sejenak ….. 
 

 Doa Tuhan (Bapa Kami) 
Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka 
beranilah kita berdoa. 
Bapa kami yang ada di surga ....................... 
 

 Doa Penutup 
 
P:  Marilah kita berdoa bersama: 
U:  Ya Tuhan Yesus, melalui cintaMu yang besar, Engkau menyapa kami 

dalam kebisuan dan kesedihanMu. Engkau menatap kami dalam 
kelesuanMu, dalam tatapan yang penuh cinta dan belas kasih. Segala 
beban dosa kami, Engkau tanggung. Dan kini, Yesus, Engkau 
menunggu saat-saat yang menggetirkan itu, saat-saat yang 
mencekam dalam hidupMu. Semoga Engkau juga memampukan 
kami untuk bertahan dalam penderitaan, berani menanggung beban 
hidup, dan setia di dalam segala perkara. DariMulah kami belajar 
tentang kesetiaan, kepasrahan, dan taat pada kehendak Bapa. Sebab 
Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa, Amin. 

 
Setelah doa penutup selesai, para petugas hening sejenak, lalu meninggalkan tempat 
tuguran dalam keadaan hening, menuju ke sakristi. Sementara umat yang hadir boleh 
melanjutkan tuguran dengan meditasi atau dengan berdoa, dan diakhiri sendiri-sendiri. 
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Beberapa catatan: 
 

1. Setelah selesai komuni pada Hari Kamis Putih, 
tabernakel di dalam gereja dikosongkan. 
Komuni yang sudah dikonsekrasi sebaiknya 
disimpan disebuah ruangan atau tempat yang 
layak yang sudah disiapkan. 

2. Sakramen Mahakudus yang diarak untuk 
keperluan tuguran, hendaknya ditempatkan di 
dalam Sibori dan bukan Monstran. Imam 
mengenakan velum dan kemudian mengarak 
Sakramen Mahakudus (dengan sibori) menuju 
ke tempat yang sudah disediakan. 

3. Tuguran dilakukan hingga Pkl. 24.00 waktu 
setempat. Setelah itu, imam atau diakon 
memindahkan Sakramen ke dalam tabernakel 
(bukan tabernakel di gereja utama) yang 
sudah disediakan.  


