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Trihari Paska atau Trihari Suci Paska (Sacrum Triduum 
Paschale) menunjuk kurun waktu yang mulai dari sore Kamis 
Suci dan berakhir dengan sore Minggu Paska. Kurun waktu ini 
terhitung tiga hari karena hari raya liturgi mulai dari sore ini 
sampai sore hari berikutnya. Dalam tiga hari ini Gereja 
merayakan Misteri Paska yakni sengsara, wafat, dan 
kebangkitan Yesus Kristus dengan perayaan-perayaan liturgi. 
 
Tahun ini tepat pada hari-hari terpenting Tahun Liturgi kita 
umat Katolik tidak dapat berkumpul di gereja untuk bersama-
sama merayakan misteri utama iman kita. Sekali pun demikian, 
setiap keluarga atau komunitas religius tetap dimungkinkan 
menghidupi doa bersama dalam persekutuan seluruh Gereja. 
Sore ini terutama merupakan kesempatan mengucap syukur 
kepada Tuhan akan karunia rahmat Ekaristi. Setiap keluarga 
boleh menyerasikan doa ini atau nyanyian sesuai kebutuhan 
atau situasi. 
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CINTA YESUS TANPA BATAS 
 
  
Pada Kamis Sore, anggota keluarga inti berkumpul di rumah dalam satu 
tempat yang ditata untuk suasana berdoa. Di situ ditempatkan sebuah Kitab 
Suci terbuka, patung/gambar salib, patung Bunda Maria, satu-dua lilin 
bernyala. Sebelum mulai, setelah semua berkumpul, hening sejenak. 
Pemandu (P) bapa atau ibu atau seorang lain mengajak semua (S) bernyanyi. 

 

LAGU PEMBUKA: Selayaknya Kita Berbangga 
 PS 496; do = d; 4/4 

Ulangan: 
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Se-la- yak-nya  ki  -  ta  berbangga dalam sa -  lib Yesus Kris-tus. 
 

Ayat: 

1. Kristus telah mengosongkan diri-Nya  
dan mengambil rupa seorang hamba, 
dan menjadi sama dengan manusia 
dan perilaku-Nya seperti manusia.  
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2. Dalam keadaan sebagai manusia,  
Ia telah merendahkan diri-Nya  
dan taat sampai mati 
bahkan sampai mati di salib. 

 
3. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia, 

dan mengaruniakan kepada-Nya nama 
yang mengatasi segala nama 
agar dalam nama Yesus segala makhluk berlutut. 

 
TANDA SALIB DAN SALAM  
 
P Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. 
S  Amen. 
 
P Terpujilah Allah Bapa  

yang telah memberi hidup-Nya bagi kita  

dalam Yesus Kristus Putra-Nya.  
S  Terpujilah Tuhan selama-lamanya.  
 
HANTARAN 
 

P Dengan Kamis Suci sore ini,  
kita menyelesaikan perjalanan 40 hari  
persiapan menuju Paska, dan sekarang kita 

memasuki hari-hari terpenting dalam kehidupan 
iman kita yakni Trihari Paska; dalam tiga hari 
mengenang misteri Paska Kristus yakni  

kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan-Nya.  
Kurun waktu tiga hari itu diawali dengan  malam ini 
dan berlangsung sampai sore pada Minggu Paska. 
Malam ini di gereja paroki, seperti setiap tahun,  



ada  perayaan Misa Mengenang Perjamuan Tuhan, 
tetapi tanpa kehadiran umat. 
Walaupun kita tinggal di rumah ini, mari kita 
menyatukan diri dalam doa seluruh Gereja. 
Kita bersyukur atas Ekaristi sebagai kenangan hidup 
yang diserahkan oleh Yesus  
kepada murid-murid-Nya sebelum penderitaan-Nya. 
Ini mengajarkan misteri cinta  

agar hidup kita menjadi persembahan bagi sesama. 
Kita berterima kasih kepada Yesus 
atas para imam yang mewartakan Injil kepada kita 
dengan murah hati dan pengorbanan. 
Kita juga berterima kasih kepada Yesus 
atas perintah baru akan kasih persaudaraan, 
semoga dengan itu kita juga dapat berbagi kasih. 
Marilah kita juga menyadari bahwa salib Yesus 

adalah kehidupan kita dan kedamian kita. 
 
S Kita tidak pernah akan bangga  

selain akan salib Yesus Kristus Tuhan kita: 
Dia adalah keselamatan, kehidupan,   
dan kebangkitan kita; 
melalui Dia kita telah diselamatkan dan dibebaskan. 

 

P Marilah kita bersama-sama mendoakan Mzm 115  

(116):10-19. 
 
MENDOAKAN MAZMUR 115 (116)10-19) 
 
S Piala-Mu, ya Tuhan, adalah anugerah keselamatan. 
P Aku tetap percaya, sekalipun aku berkata: * 
 “Aku ini sangat tertindas”; 



 
S sekalipun aku berkata dalam kebingunganku: * 
 “Semua orang penipu.” 
 

P Bagaimana akan kubalas * 
 segala kebaikan Tuhan terhadapku. 
 S Aku mengangkat piala untuk merayakan keselamatan * 
 sambil menyerukan nama Tuhan. 
 

P Aku akan menepati nadarku kepada Tuhan * 
 di depan seluruh umat-Nya. 
S Sungguh berhargalah di hadapan Tuhan * 
 kematian para kekasih-Nya. 
 

P Ya Tuhan, aku hamba-Mu, aku anak sahaya-Mu * 
 Engkau telah melepaskan belengguku. 
S Aku mempersembahkan kurban syukur kepada-Mu * 
 sambil menyerukan nama Tuhan. 
 

P Aku akan menepati nadarku kepada Tuhan * 
di depan seluruh umat-Nya, di depan pelataran 
rumah Tuhan, di tengah kota Yerusalem. 

 S Piala-Mu, ya Tuhan, adalah anugerah keselamatan. 
 

P Marilah kita berdoa  
 (hening sejenak). 

 
Ya Allah, Bapa maha pengasih, pada saat ini  
Engkau berkenan mengumpulkan kami  
sebagai keluarga untuk  
mengenang cinta kasih Yesus yang tiada batasnya. 
Kami mohon, semoga kami Engkau perkenankan  
menimba cinta kasih dari misteri agung ini.  



Bantulah kami untuk  
menjadikannya sebagai pedoman  
dalam menjalani hidup kami sehari-hari. 
Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. 

 
S Amin. 
 
BACAAN: 1Kor 11:23-26  
 
Lektor Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada 
Jemaat di Korintus. 

Saudara-saudara, 
apa yang telah kuteruskan kepadamu ini,  
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, 
pada malam Ia diserahkan, mengambil roti, 
dan setelah mengucap syukur atasnya,   

Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata,  
"Inilah tubuh-Ku, yang diserahkan bagimu;  
perbuatlah ini untuk mengenangkan Daku!" 
Demikian juga Ia mengambil cawan,  
sesudah makan, lalu berkata,  
"Cawan ini adalah perjanjian baru  
yang dimeteraikan dalam darah-Ku. 
Setiap kali kamu meminumnya,  

perbuatlah ini untuk mengenangkan Daku." 
Sebab setiap kali kamu makan roti ini  
dan minum cawan ini,  
kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang. 
 

(Demikianlah) Sabda Tuhan. 
 

S Syukur kepada Allah.  



BAIT PENGANTAR INJIL                 
 
Ulangan 965 

Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. 
 
Ayat: Yoh 13:34 oleh solis 

 

Aku memberikan perintah baru kepada kamu,  
yaitu supaya kamu saling mengasihi; 

sama seperti Aku telah mengasihi kamu.   
 
BACAAN: Yoh 13:1-15   

 
Lektor  Mari kita bersama-sama mendengarkan Injil 

Yesus Kristus menurut Yohanes. 
 
Sebelum hari raya Paska mulai,  
Yesus telah tahu, bahwa saat-Nya sudah tiba  
untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa.  
Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-murid-Nya,  
demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka  
sampai saat terakhir. 
Ketika mereka sedang makan bersama,  
Iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot,  
anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. 
Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan  
segala sesuatu kepada-Nya dan  
bahwa Ia datang dari Allah  
dan akan kembali kepada Allah. 
Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaian-Nya.  
Ia mengambil sehelai kain lenan  
dan mengikatkannya pada pinggang-Nya. 
Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom,  



dan mulai membasuh kaki murid-murid-Nya, 
lalu menyekanya dengan kain yang terikat  
pada pinggang-Nya itu. 
 
Lalu sampailah Ia kepada Simon Petrus.  
Kata Petrus kepada-Nya, 
"Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" 
Jawab Yesus kepadanya,  
"Apa yang Aku lakukan, engkau tidak mengerti sekarang, 
tetapi engkau akan memahaminya kelak." 
Kata Petrus kepada-Nya,  
"Selama-lamanya Engkau tidak akan membasuh kakiku!" 
Jawab Yesus,  
"Jika Aku tidak membasuh engkau,  
engkau tidak mendapat bagian dalam Aku." 
Kata Simon Petrus kepada-Nya,  
"Tuhan, jangan hanya kakiku saja,  
tetapi juga tangan dan kepalaku!" 
Kata Yesus kepadanya,  
"Siapa saja telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi 
selain membasuh kakinya,  
karena ia sudah bersih seluruhnya.  
Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua!" 
Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia.  
Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." 
 
Sesudah membasuh kaki mereka,  
Yesus mengenakan pakaian-Nya  
dan kembali ke tempat-Nya.  
Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu  
apa yang telah Aku lakukan kepadamu? 
Kamu menyebut Aku Guru dan Tuhan,  



dan katamu itu tepat,  
sebab memang Akulah Guru dan Tuhan. 
Jadi,  jika Aku, Tuhan dan Gurumu, membasuh kakimu,  
maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. 
Sebab Aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, 
supaya kamu juga melakukan  
seperti yang telah Aku lakukan kepadamu.” 
 
(Demikianlah) Injil Tuhan. 
 
S Terpujilah Kristus. 
 
RENUNGAN 
 
Renungan dapat diganti dengan hening beberapa saat.  
 

Pada malam ini kita mengenang peristiwa Perjamuan 
Tuhan. Sering juga kita sebut peristiwa itu sebagai 
perjamuan malam terakhir karena peristiwa itu terjadi 
pada malam terakhir Tuhan  bersama-sama dengan para 
murid-Nya. Peristiwa itu dilakukan oleh Tuhan dengan 
sangat istimewa dan dengan tujuan istimewa pula. Melalui 
peristiwa itu, Tuhan menyerahkan tiga tugas bagi Gereja 
melalui para murid-Nya: perayaan Ekaristi, pendirian 
Sakramen Imamat, dan perbuatan kasih. 
 
Di satu hal, perjamuan itu merupakan perayaan pesta 
tradisi Paska umat Israel ketika mereka mengenang 
pembebasan dari perbudakan Mesir. Untuk itu umat Israel 
bersyukur dan bersuka cita setiap tahun dengan 
mengurbankan dan menyantap seekor anak domba seperti 
diceritakan dalam Kitab Keluaran. Selain itu, melalui 
perjamuan tersebut, Yesus mau menjelaskan kepada para 



murid konsekuensi dari tugas perutusan sebagai murid-
Nya. Yesus meminta mereka untuk hidup saling 
mengasihi, saling mengabdi, dan saling melayani. Maka 
perjamuan itu dilakukan Yesus sebagai tanda kasih tanpa 
batas. Hal itu diungkapkan Yesus melalui tindakan 
mencuci kaki para murid-Nya. Sesudahnya perayaan 
perjamuan dilakukan oleh Yesus untuk menyimbolkan 
pelayanan dan kasih-Nya secara sempurna melalui 
pengurbanan di salib hingga bangkit kembali dengan 
mulia. 
 
Malam ini, Tuhan juga menyelenggarakan perjamuan di 
tengah-tengah keluarga kita. Ia mengundang kita untuk 
bersantap bersama Dia. Secara khusus Dia sendiri melalui 
sabda-Nya hadir sebagai santapan bagi kita. Tugas kita 
selanjutnya adalah bersedia saling mengasihi, saling 
melayani dan saling berbagi terutama dalam menghadapi 
situasi virus korona sekarang. Semoga keluarga kita 
semakin hidup dalam kasih Tuhan dan rela melayani di 
tengah keluarga dan orang lain di sekitar kita. Tuhan akan 
tetap melindungi kita dan menuntun kita untuk saling 
mengasihi dalam hidup yang nyata. 
 
Bila ada renungan, sesudahnya semua hening sejenak. 

 
DOA 
 
Yesus Kristus adalah kehidupan. Ia telah membarui dunia dan melalui 
Dia kehidupan pun dianugerahkan bagi yang mengimani-Nya. 
 

Ya Allah, Bapa, sumber kehidupan, 
Engkau melihat hati kami yang terdalam: 
Janganlah biarkan kelemahan menguasai kami, 



tetapi bukalah hati kami dengan Roh-Mu, 
agar kami percaya akan utusan-Mu,  
Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, 
dan kami percaya akan Dia yang menghidupkan, 
dan kami dengan teguh menyatakan iman kami, 
dan dengan sukacita  
mewartakan cinta-Mu yang mengagumkan. 
 
PERNYATAAN IMAN 
 
Kemudian semua anggota keluarga menyatakan iman. 
 

S Aku percaya akan Allah, … Kehidupan kekal. Amin. 
 
DOA PERMOHONAN 

 

P  Marilah dengan rendah hati memanjatkan doa 

kepada Allah yang maha pengasih dan penyayang 
untuk kepentingan kita dan seluruh dunia. 

 
1. Untuk seluruh umat kristen. 

Semoga cintakasih mereka, satu sama lain,  
menjadi tanda nyata 
bahwa Kristus hidup di dunia ini. 

1

_________

1       1

_

             6.     

________

5.       1      1  || 

Ma-ri - lah   ki- ta   mo-hon. 
 

S Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 
 

2. Untuk semua imam. 

Semoga mereka tetap setia  
pada pelayanan imamat mereka 



dan semua tindakan mereka  
didorong oleh semangat kerasulan. 
Marilah kita mohon. 

S Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 
 

3. Untuk seluruh pemimpin dalam setiap lapisan. 
Ya Bapa,  
bimbinglah mereka yang diserahi tanggung jawab,  

agar mendasari kewibawaan dengan persaudaraan  
dan pengabdian yang tulus ikhlas,  
dan para penderita mendapat pengobatan  
yang memadai berkat cintakasih-Mu. 
Marilah kita mohon. 

S Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 
 

P Sekarang marilah kita 

bersama-sama memohon agar seluruh umat manusia 
terlindung dari serangan penyakit Virus Korona  
yang telah sangat mencemaskan kita. 
Tuhan mahakuasa memiliki jalan keselamatan. 

 
S Allah Bapa, kami bersyukur karena kami  

telah mendengarkan Sabda-Mu hari ini  
dan kami datang ke hadapan-Mu,  
untuk kebutuhan kami,  
agar Engkau melindungi kami melawan Virus Korona  
yang telah menelan banyak korban.  
Kami berdoa mohon rahmat-Mu  
untuk orang-orang yang bekerja giat  
untuk penanganan dampak virus tersebut:  
Pemerintah kami, para dokter, para relawan.     
Bimbinglah tangan dan pikiran para ahli  



yang melayani para korban,  
agar mereka menemukan jalan dan  
menyembuhkan penyakit ini.  
Kami berdoa  
bagi mereka yang terdampak Virus Korona,  
agar mereka disembuhkan dengan segera.  
Bagi mereka yang telah meninggal,  
agar Kauterima di sisi-Mu.  
Berikanlah kami rahmat  
untuk bekerja demi kebaikan semua  
dan membantu siapa saja yang membutuhkan.    
Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

 
P Untuk kita yang berkumpul di sini. 

Ya Bapa, semoga pesan-pesan Kristus  
yang baru saja kami dengar  
benar-benar mengesan bagi kami,  

sehingga menjadi buah bibir kami pada masa kini.  
Marilah kita mohon. 

S Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 
 

P Tuhan yang maha pengasih,  
Engkau telah menunjukkan cinta yang sempurna  
kepada kami. 
Semoga kami mengikuti teladan-Mu  

dengan mencintai Engkau  
dan mencintai satu sama lain  
sebagaimana kami telah Engkau cintai.  
Engkau yang hidup sepanjang segala masa. 

S Amin. 
 

Hening sejenak. 



DOA PUJIAN TUBUH DAN DARAH KRISTUS 

 
P  Allah sangat mengasihi kita.  

Bagi kita, yang sedang berziarah di dunia ini,  
Ia menyediakan Tubuh dan Darah Putra-Nya  
sebagai makanan dan minuman sejati.  
Oleh sebab itu, marilah kita memuji Dia dan berseru:  
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S  Ter- pu - ji  - lah     Eng-kau di  sur   -   ga. 
 
P Ya Bapa, Tubuh Kristus adalah sungguh makanan,  

dan Darah-Nya adalah sungguh minuman.  
Siapa saja yang menyambut-Nya  
akan beroleh hidup yang kekal.  
Maka kami memuji Engkau:  
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S  Ter- pu - ji  - lah     Eng-kau di  sur   -   ga. 
 
P Karena dengan menyambut Tubuh Kristus,  

kami dikuatkan;  
dengan meminum Darah Kristus, kami dimurnikan.  
Maka kami memuji Engkau:  
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S  Ter- pu - ji  - lah     Eng-kau di  sur   -   ga. 
 
P  Dengan menghidangkan Tubuh dan Darah Kristus,  

Engkau telah menghimpun semua orang beriman  
menjadi satu tubuh, yakni Tubuh Kristus.  
Maka kami memuji Engkau:  
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S  Ter- pu - ji  - lah     Eng-kau di  sur   -   ga. 
 
P Dalam perjamuan malam terakhir,  

Yesus menyerahkan diri-Nya seutuh-utuhnya  
dalam rupa roti dan anggur.  
Dengan itu, Ia menunjukkan penyerahan diri  

yang ikhlas bagi kami.  
Maka kami memuji Engkau:  
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S  Ter- pu - ji  - lah     Eng-kau di  sur   -   ga. 
 
P  Ya Bapa, kami bersyukur karena Yesus, Imam Agung,  

telah memercayakan tugas keimamatan-Nya  
kepada para uskup, dan para imam,  

maka bersama seluruh umat beriman,  
dalam kesatuan dengan Bapa Suci N.,  
Bapa Uskup N., dan Pastor Paroki kami N.,  
kami melambungkan madah pujian bagi-Mu  
sambil berseru:  

 

Semua segera menyanyikan lagu berikut ini: 

 

Santapan Peziarah  PS No. 434; do = c  4/4 
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1. Santapan peziarah, makanan malaikat, o Roti surgawi, 
 kenyangkanlah yang lapar, puaskan pula jiwa  
 yang rindu 'kan Engkau, yang rindu 'kan Engkau. 
 



2. O Kasih yang berlimpah, mengalir dari hati Sang 
Juruselamat.  

 Segarkanlah hamba-Mu yang haus akan Dikau  
 dan kami puaslah, dan kami puaslah. 
 

3. Wajah-Mu yang tersamar di dalam rupa roti 'kan kami 
hormati.  

 Izinkan kami pandang wajah-Mu tak terhalang  
 di surga mulia, di surga mulia. 
  
KOMUNI BATIN/RINDU 
 

P Marilah kita bersatu di hadapan Allah Bapa kita, 
Semoga Ia mengabulkan doa yang kita  
sampaikan dengan rendah hati. 
Sekarang kita bersatu dengan Yesus Kristus, 
dikurbankan, dimakamkan dan dibangkitkan, 
hadir dalam Ekaristi. 

Tetapi hari ini kita tidak dapat merayakannya, 
kita tidak menyambut Komuni Kudus. 
Marilah menghayati kehadiran Tuhan  
yang kita rindukan di dalam hati kita.  

 

Semua hening beberapa saat. 
 

BAPA KAMI 
 
Kemudian pemandu menyampaikan ajakan: 

 
P Dan sekarang dengan penuh keyakinan 

marilah kita satukan diri dengan Allah 
dan mengucapkan doa yang telah diajarkan Tuhan 
kepada kita. 



S Bapa kami …. 
 
P Marilah kita bersama menyembah Kristus, 

dengan kata-kata Santo Fransiskus: 
 
S Kami menyembah Engkau, Tuhan Yesus Kristus, 

di sini dan di semua Gereja-Mu  
yang ada di seluruh dunia,  

dan kami memuji Engkau,  
sebab Engkau telah menebus dunia  
dengan salib-Mu yang suci. Amin. 

 
Semua hening, mengarahkan diri kepada Yesus Kristus, menyembah 
kehadiran-Nya. Dapat juga semua berlutut.  
 

P Tuhan kini hadir bersama kita. 
Berbicaralah dengan Dia dari hati ke hati. 

Dan marilah bersama-sama berseru: 
 

S Yesus, datanglah, dan tinggallah dalam hatiku. 
Jadikanlah hatiku seperti hati-Mu. 

Hening sejenak. 
 

P  Yesus, datanglah, dan tinggallah dalam hatiku. 
Jadikanlah hatiku seperti hati-Mu. 

 

S Yesus, datanglah, dan tinggallah dalam hatiku. 
Jadikanlah hatiku seperti hati-Mu. 

Hening sejenak. 
 

P  Yesus, datanglah, dan tinggallah dalam hatiku. 
Jadikanlah hatiku seperti hati-Mu. 

 



S Yesus, datanglah, dan tinggallah dalam hatiku. 
Jadikanlah hatiku seperti hati-Mu. 

Hening sejenak. 
 
Kemudian bersama-sama menyanyikan Pujian dan Syukur. 
 

PUJIAN DAN SYUKUR: Aku Rindu Akan Tuhan 
PS 423; do = c; 3/4 
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1. Aku rindu akan Tuhan dalam Sakramen terkudus.  
 Aku rindu menerima Yesus, Allah manusia.  
 Yesus, Yesus datanglah.  
 

2. Yesus tinggal di hatiku, aku amat bahagia.  
 Yesus sungguh sahabatku dalam suka, dalam duka.  
 Yesus Kau sahabatku. 
 

3. Salam, Tubuh yang mulia. Salam, Darah yang berharga.  
 Kau menghapus dosa dunia dalam wafat-Mu di salib.  
 Puji syukur bagi-Mu.   

 
DOA PENUTUP 
P Ya Allah yang mahakuasa, kami mohon,  

semoga kami senantiasa diterima  
sebagai anggota Tubuh Kristus, Putra-Mu,  
yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. 

S Amin. 
 
MOHON BERKAT ALLAH 
 
Pemandu memohon berkat Allah untuk semua yang hadir. 

P Anugerahkanlah berkat-Mu, ya Bapa, 
 dan pandanglah dengan penuh kasih 



putra-putri-Mu di dunia ini  
yang sedang bersusah hati karena penyakit sekarang; 
buatlah agar kami segera kembali bersama semua 
saudara merayakan Perjamuan Kudus yang telah 
diserahkan oleh Putra-Mu kepada kami 
agar kami senantiasa menghidupi rahmat-Mu. 
Dengan pengantaran Kristus Tuhan, 
yang hidup sepanjang segala masa. 

S Amin. 
 

Sesudah doa bersama, hendaknya masing-masing sejenak hening- 
berdoa di depan Kitab Suci yang terbuka. 

 

LAGU: The Lord is my song Taize 4/4 , do = g 

3.     ||:   3     3

_________

3       3     .

____

1   |   2      2

_______

2       2  .  |   1     .

___

2       1  .  |  

The  Lord is  my  song, the Lord is my praise: All  my  hope  
Tu - han  dengar-lah    do -  a -  ku  i  - ni,        ha-dir- lah 

7.                  .

____

1          7.                   3.      |   3       3

_______

3        3    .

________

1   |  2        2

_________

2     

comes from God  The  Lord  is my song,  the  Lord  is  my 
di         si  -  ni.  Tu - han   dengarlah     do -  a  -    ku  i-  

2   .   |    1      .

_____

1      

_

7.     

_

             6.             

_

5/. 

_

   |  6.      .   0   3.    : || 

praise: God,  the  well- spring  of     life.   The 
ni,      de  -   ngar- kan -  lah       a  -   ku.    Tu- 
 

 
Disusun oleh: 

KOMISI LITURGI KEUSKUPAN AGUNG MEDAN 
 


