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Malam 12 April 2020 

 

 
KRISTUS CAHAYA DUNIA 

 
Sesudah matahari terbenam atau pada malam, anggota keluarga inti, 
komunitas, berkumpul di rumah tinggal dalam satu tempat yang 
ditata cocok untuk suasana berdoa bersama (bdk. KGK 2691). Di situ 
hendaknya disediakan satu Kitab Suci yang terbuka, satu lilin besar di 
sebelahnya untuk nanti dinyalakan, satu-dua lilin lebih kecil, dan juga 
lilin untuk masing-masing, gambar Yesus yang bangkit. Cahaya, Sabda 
Allah, air dan pemecahan roti adalah simbol penting malam paska 
tetapi dalam doa ini bisa ditonjolkan Cahaya dan Sabda. 
 
Setelah semua berkumpul, sebelum doa dimulai, sebaiknya bersama 
hening sejenak. Kemudian, Pemandu (P) bapa atau ibu atau seorang 
lain mengajak semua (S) untuk menanti kebangkitan Tuhan dengan 
menyampaikan hantaran berikut atau yang senada. 

 
HANTARAN 
 

P Malam ini merupakan malam terpenting  
dalam Tahun Liturgi kita.  

 

Hari Ketiga Trihari Paska 
 

M A L A M  P A S K A 
Minggu Kebangkitan 
Tuhan (1) 
 

IBADAT 
DALAM KELUARGA 
GEREJA KECIL 

Indonesia 
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Seturut tradisi yang paling tua,  
orang Kristiani berkumpul untuk merayakan  
“vigili, induk dari segala penantian”,  
atau malam berjaga-jaga bagi Tuhan (Kel 12:42).  
Malam ini kita pun berkumpul di rumah ini  
untuk merayakan penantian kebangkitan Kristus.  
Keadaan wabah penyakit sekarang  
menghalangi kita berkumpul bersama di gereja 
untuk merayakan jantung misteri iman kita. 
Sekalipun demikian, 
pada malam agung kebangkitan Tuhan ini,  
setiap keluarga dapat berdoa bersama  
dengan seluruh Gereja, menyatukan diri  
dengan keuskupan dan paroki kita. 

 
TANDA SALIB DAN PENYALAAN LILIN 
 
P Dalam nama  Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus.  
S Amin. 
 

Malam Bercahaya Bagaikan Siang 
 
P Terpujilah Allah Bapa, 
 Ia telah memberikan seluruh diri-Nya 
 dalam Yesus Putra-Nya agar kita hidup. 
S Terpujilah Tuhan selama-lamanya. 
 
P Pada masa tertentu ada kalanya  

kegelapan malam seakan tidak berakhir.  
Karena kegelisahan, kita tidak dapat istirahat,  
sejumlah pertanyaan kita seakan tanpa jawaban, 
kata-kata kita seakan hambar,  
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perbuatan seakan tak berarti.  
Kita membutuhkan kekuatan baru yakni  
kehadiran Yang Ilahi dalam kehidupan.  
Malam ini Tuhan datang,  
Ia bercahaya bagaikan siang,  
membelah kegelapan malam dan  
membuka jalan baru bagi kita.  
Sekarang marilah kita menyalakan lilin ini,  
cahayanya menjadi petunjuk dalam kegelapan kita. 
Inilah Kristus, Tuhan kita, Terang dunia. 

 
Kemudian sebuah lilin atau lampu dinyalakan, yang ditempatkan di 
tengah ruang pertemuan. Pemandu menyerukan:  

1    |  1

___________

1    2

__________

2    |  3       3     || 

P  Kris- tus ca - ha- ya    du - nia   

3     |  1

__________

1    6.    

_________

6.         | 1     1     || 

S Syu- kur  ke- pa-da    Al  -  lah. 
Hening sejenak, setelah setiap kali selesai dinyanyikan. Menyusul 
seruan kedua dan ketiga. Setelah yang ketiga selesai, lilin pada tangan 
masing-masing (kalau ada), dinyalakan. Sambil memegang lilin 
bernyala semua menyanyikan menyanyikan “Pujian Paska”.  

 
PUJIAN PASKA   PS No. 514 atau lagu lain yang senada. 

P Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira 
bagi Kristus, yang menebus kita; 
bersyukurlah kepada Allah, 
Kita bangkit bersama Kristus. 

 
S Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira 

bagi Kristus, yang menebus kita; 
bersyukurlah kepada Allah, 
Kita bangkit bersama Kristus. 
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DOA PEMBUKA 
 

P Cahaya Kristus bersinar mulia, 
 menghalau kegelapan hati dan budi. 
 
S Ya Tuhan, Engkaulah Terang dan Kehidupan. 
 Kemuliaan bagi-Mu, ya Kristus. 
 
P Allah Bapa yang mahabaik,  

Engkau berkenan mengundang kami semua 
merayakan peristiwa agung kebangkitan Yesus 
dari antara orang mati.  
Kami mohon,  
sudilah menerangi hati dan budi kami  
dengan Roh Kudus,  
supaya dengan merayakan malam agung ini, 
kami dapat memetik hikmah kebangkitan 
bagi hidup kami. 
Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu  
Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau  
dalam persatuan Roh Kudus, 
hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. 
 

S Amin. 
 

PENGANTAR BACAAN 
 

P Sesudah kita memasuki Malam Paska ini  
dengan sederhana, marilah dengan tenang hati  
kita mendengar Sabda Allah. 
Mari kita merenungkan, bagaimana Allah  
di masa lampau telah menyelamatkan umat-Nya 
dan akhirnya Ia mengutus Putra-Nya sendiri  
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sebagai penebus bagi kita. 
Marilah kita berdoa, semoga Allah kita  
menyelesaikan karya penyelamatan Paska ini  
sampai pada penebusan yang penuh. 
Melalui Sabda, segala sesuatu telah dijadikan 
dan di dalam Kristus semuanya akan ditebus. 

 
Kitab Suci terbuka ditempatkan di tengah ruangan doa, di sebelah 
lilin bernyala. 

 
BACAAN: Kel 14:15 – 15:1       

 
Lektor Bacaan dari Kitab Keluaran. 
 

Dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, 
ketika hampir tersusul oleh pasukan Firaun, 
ketakutanlah orang-orang Israel  
dan berserulah mereka kepada Tuhan. 
Maka Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, 
"Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepada-Ku! 
Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. 
Dan engkau, angkatlah tongkatmu  
dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut  
dan belahlah airnya,  
dengan demikian orang Israel dapat masuk ke tengah-
tengah laut dan berjalan di tanah yang kering kering. 
Dan sementara itu  
Aku akan membuat tegar hati orang-orang Mesir,  
sehingga mereka menyusul orang Israel. 
Lalu Aku akan menyatakan kemulian-Ku 
terhadap Firaun dan seluruh pasukannya,  
terhadap keretanya dan orangnya yang berkuda. 
Maka orang Mesir akan insaf, bahwa Aku ini Tuhan,  



Komisi Liturgi KAM 
6 

apabila Aku menampakkan kemuliaan-Ku  
terhadap Firaun, keretanya,  
dan orang-orangnya yang berkuda." 
 
Kemudian bergeraklah Malaikat Allah,  
yang tadinya berjalan di depan tentara Israel,  
lalu berpindah, berjalan di belakang mereka; 
dan tiang awan yang tadinya bergerak di depan mereka,  
berdiri di belakang mereka. 
Demikianlah tiang awan itu  
beranjak dan berdiri di antara tentara Mesir  
dan orang Israel. 
Awan itu menimbulkan kegelapan,  
sehingga malam itu berlalu  
tanpa kesempatan bagi orang Mesir  
untuk mendekati orang-orang Israel. 
Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut,  
dan semalam-malaman Tuhan menyurutkan air laut 
dengan perantaraan angin timur yang keras,  
serta mengeringkan air laut itu. 
Maka terbelahlah air laut itu, 
dan orang Israel masuk dan berjalan  
di tengah-tengah laut yang kering;  
sedang di kiri dan di kanan mereka  
air itu bagai tembok bagi mereka. 
Tetapi Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. 
Semua kuda Firaun, kereta, dan pasukan-berkudanya 
mengikuti orang Israel masuk ke tengah-tengah laut itu. 
 
Pada waktu jaga-pagi,  
Tuhan memandang tentara Mesir  
dari dalam tiang api dan awan, 
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lalu mengacau-balaukan tentara Mesir. 
Tuhan membuat roda kereta-kereta mereka  
berjalan miring dan maju dengan berat,  
sehingga orang Mesir berkata, 
"Marilah kita lari meninggalkan orang Israel,  
sebab Tuhanlah yang berperang  
untuk mereka melawan Mesir!" 
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, 
"Ulurkanlah tanganmu ke atas laut,  
supaya air berbalik menimpa orang Mesir,  
kereta-kereta, dan pasukan-berkuda mereka." 
Maka Musa mengulurkan tangannya ke atas laut; 
dan menjelang pagi berbaliklah air ke tempatnya semula,  
sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. 
 
Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir  
ke tengah-tengah laut. 
Jadi berbaliklah segala air itu,  
lalu menimbun kereta dan orang berkuda  
dari seluruh pasukan Firaun,  
yang telah menyusul orang Israel ke tengah laut. 
Tiada seorang pun di antara mereka yang luput. 
Tetapi orang Israel  
menyeberang melalui dasar laut yang kering, 
sedang di kiri dan kanan mereka,  
air itu bagai tembok bagi mereka. 
 
Demikianlah pada hari itu  
Tuhan menyelamatkan orang Israel  
dari tangan orang Mesir;  
dan orang Israel melihat orang Mesir  
mati terhantar di pantai laut. 
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Ketika orang Israel melihat  
betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir,  
maka seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan,  
mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa,  
hamba-Nya. 
Pada waktu itulah  
Musa bersama-sama dengan orang Israel  
menyanyikan madah ini bagi Tuhan.  
 
Bacaan ini tidak diakhiri dengan: (Demikianlah) Sabda Tuhan; tetapi 
dilanjutkan dengan Mazmur berikut: 

 

MAZMUR TANGGAPAN  PS 671; do = g; 1/2   

Solis 
1. Bersyukurlah kepada Tuhan, 
2. Hanya Dia mengerjakan karya agung, 
3. Penerang yang besar dibuatNya 
4. Yang membuat nuh anak sulung Mesir, 
5. Dia yang membelah Laut Merah 
6. Yang memimpin umatNya ke padang gurun; 
7. DiberikanNya tanah mereka, 
8. Bersyukurlah kepada Tuhan, 

 
Semua kar’na kekal kasih  Allah, 
Solis  

1. pada Allah segala dewata, 
2. dengan arif menciptakan langit, 
3. surya yang menguasai siang, 
4. dan membebaskan umat Israel, 
5. yang menyeberangkan umat Israel, 
6. kerajaan besar ditaklukkanNya, 
7. kepada Israel hambaNya, 
8. pembebas kita dari penindas  
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Semua kar’na kekal kasih Allah, 
Solis 

1. pada Tuhan segala penguasa, 
2. membentangkan bumi di atas laut, 
3. bulan bintang, cahaya malam, 
4. dengan tangan kuat dan lengan perkasa, 
5. dan menumpas Firaun dan laskarnya, 
6. raja-raja masyhur dibunuhNya, 
7. kemalangan kita diindahkanNya, 
8. dan segala makhluk diberiNya makan, 

 
Semua kar’na kekal kasih  Allah. 
 
Kemudian Madah Kemuliaan diucapkan, jika dinyanyikan mis. PS 350 

 

P Kemuliaan kepada Allah di surga,  
S dan damai di bumi kepada orang  

yang berkenan pada-Nya. 
P Kami memuji Dikau. 
S Kami meluhurkan Dikau. 
P Kami menyembah Dikau.  
S Kami memuliakan Dikau.  
P Kami bersyukur kepada-Mu, karena Kemuliaan-Mu 

yang besar.  
S Ya Tuhan Allah, raja surgawi,  

Allah Bapa yang mahakuasa. 
P Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal.  
S Ya Tuhan Allah, Anakdomba Allah, Putra Bapa. 
P Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah 

kami.  
S Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah 

doa kami.  
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P Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. 
S Karena hanya Engkaulah kudus. 
P Hanya Engkaulah Tuhan.  
S Hanya Engkaulah Mahatinggi, ya Yesus Kristus. 
P Bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah 

Bapa. Amin. 
 
BACAAN EPISTOLA: Rom 6:3-11 

   

Lektor Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada Jemaat di 
Roma. 

 
Saudara-saudara,  
kita semua, yang telah dibaptis dalam Kristus, 
telah dibaptis dalam kematian-Nya. 
Dengan demikian, kita telah dikuburkan  
bersama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian,  
supaya, seperti halnya Kristus dibangkitkan  
dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa,  
demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. 
Karena jika kita telah menjadi satu dengan Kristus  
dalam kematian-Nya, maka kita juga akan menjadi satu 
dengan Dia, dalam kebangkitan-Nya. 
Sebab kita tahu,  
bahwa pribadi kita yang lama telah turut disalibkan,  
supaya hilang lenyaplah kuasa dosa atas kita,  
dan kita tidak lagi menghambakan diri kepada dosa. 
Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. 
Jadi jika kita telah mati dalam persatuan dengan Kristus,  
kita percaya bahwa kita akan hidup juga  
bersama dengan Dia. 
Sebab kita tahu, bahwa Kristus,  
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sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi; 
kematian tidak berkuasa lagi atas Dia! 
Sebab kematian-Nya adalah kematian terhadap dosa,  
satu kali untuk selama-lamanya,  
dan kehidupan-Nya adalah kehidupan bagi Allah. 
Demikianlah hendaknya kamu memandang dirimu:  
kamu telah mati bagi dosa,  
dan hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus 
(Demikianlah) Sabda Tuhan. 
 
S Syukur kepada Allah. 

 
ALLELUYA   PS 867; do = f, g, a 

 
Sesudah pembacaan Epistola salah seorang mengangkat Alleluya, 
setiap kali dengan nada yang lebih tinggi dan diulangi oleh semua. 
Lalu pemazmur atau solis melanjutkannya dengan Mazmur 118 (117) 
dan umat menjawab Alleluya. 

6.    
_

      1   2

__

3

__

1     1    2

___

.

___

1     1      2

__

3

__

1      1 2
_

    1

__

4     2

__

3      2   1   || 

P  Al -le   -                        lu -             ya. 
S  Al -le  -                         lu -             ya. 
 

Mazmur: oleh Pemazmur atau seorang lain. 
  

1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik! 
Kekal abadi  kasih setiaNya. 
Biarlah Israel berkata, “Kekal abadi kasih setiaNya!” 

 

2.  Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, 
tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan! 
Aku tidak akan mati, tetapi hidup, 
dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan 
Tuhan! 
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3.  Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangun an  
telah menjadi  batu penjuru. 
Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, 
suatu perbuatan ajaib  di mata kita. 

 

BACAAN INJIL: Matius 28:1-10  

 

P Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Yesus 
Kristus menurut Matius. 
 
Setelah hari Sabat lewat,  
menjelang menyingsingnya fajar  
pada hari pertama minggu itu,  
pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain 
menengok kubur Yesus. 
Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat,  
sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit  
dan datang ke kubur Yesus.  
Ia menggulingkan batu penutup kubur itu,  
lalu duduk di atasnya. 
Wajahnya bagaikan kilat,  
dan pakaiannya putih bagaikan salju. 
Para penjaga itu pun gentar ketakutan,  
dan menjadi seperti orang-orang mati. 
Akan tetapi, malaikat itu berkata  
kepada perempuan-perempuan itu,  
"Janganlah kamu takut; sebab aku tahu  
bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. 
Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit 
sama seperti yang telah dikatakan-Nya.  
Mari, lihatlah tempat Ia dibaringkan. 
Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-murid-Nya  
bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati.  
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Ia mendahului kamu ke Galilea;  
di sana kamu akan melihat Dia.  
Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." 
Mereka pun segera pergi dari kubur itu,  
diliputi rasa takut dan sukacita yang besar.  
Mereka berlari cepat-cepat  
untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. 
Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata,  
"Salam bagimu!"  
Mereka mendekati-Nya, dan memeluk kaki-Nya,  
serta menyembah-Nya. 
Lalu kata Yesus kepada mereka,  
"Jangan takut! 
Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudara-Ku,  
supaya mereka pergi ke Galilea,  
dan di sanalah mereka akan melihat Aku." 
(Demikianlah) Injil Tuhan. 
 
S Terpujilah Kristus. 
 
RENUNGAN  

 
 Perayaan kita pada malam hari ini adalah perayaan 
agung nan mulia, yang kita sebut dengan Malam Paska. 
Keagungan perayaan itu ditampakkan dalam bacaan-
bacaan yang disampaikan kepada kita. Dalam bacaan 
pertama dikisahkan penciptaan. Allah menciptakan alam 
semesta dan manusia. Semuanya baik adanya diciptakan 
oleh Allah. Kita melihat keagungan Allah melalui ciptaan-
Nya, baik alam semesta maupun manusia. Segala sesuatu 
dijadikan oleh Allah dan berasal dari Allah. Mengapa 
Allah menciptakan alam semesta dan manusia? Karena 
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Allah mau memperlihatkan cinta-Nya. Alam semesta dan 
manusia adalah wujud cinta Allah. Maka, malam ini kita 
merayakan cinta Allah yang tampak dalam semua alam 
ciptaan-Nya.  
 Malam ini kita rayakan pula penyertaan Allah bagi 
umat-Nya yang mengalami perbudakan. Allah peduli 
dengan nasib umat-Nya. Maka, Allah membebaskan umat-
Nya dari tanah perbudakan menuju tanah terjanji. Dari 
perikop kitab Keluaran kita tahu bahwa umat Israel tidak 
selalu lancar dan nyaman ketika menuju tanah terjanji. 
Malam ini dikisahkan situasi orang Israel ketika dikejar 
oleh pasukan Raja Firaun yang tidak menginginkan 
bangsa pilihan Tuhan keluar dari tanah Mesir. Namun, 
Allah membebaskan umat-Nya. Umat Israel keluar dari 
situasi terdesak karena penyertaan Allah. Allah tidak tuli 
bagi seruan orang yang berharap kepada-Nya seperti Musa 
yang menyerukan nama Tuhan dalam situasi sulit itu. 
 Penyertaan Allah bagi umat-Nya senantiasa hadir 
dalam diri Yesus Kristus. Selama pekan suci telah kita 
ikuti Yesus dalam sengsara dan kematian-Nya. Paulus 
dalam suratnya kepada jemaat di Roma berkata: “Kita 
telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan 
dalam kematian, supaya, sama seperti Kristus telah 
dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, 
demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru”. 
Kristus yang telah bangkit sekarang telah hadir di tengah-
tengah kita dengan berkata: “Salam bagimu”. Kemudian 
Yesus juga berkata: “Jangan Takut. Pergi dan katakanlah 
kepada saudara-saudara-Ku, supaya mereka pergi ke 
Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku.” 
 Dunia sekarang sedang dipersatukan oleh kecemasan 
dan kekhawatiran karena virus jahat yang cepat menyebar 
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dan merenggut nyawa. Situasi ini menyedihkan dan 
bahkan menakutkan. Gelap gulita menyelimuti dunia 
karena situasi saat ini. Namun, dalam situasi gelap gulita, 
malam ini lilin paska bernyala mewartakan kepada dunia 
bahwa Yesus hadir di tengah-tengah kita dan berkata: 
“Salam bagimu”. Kemudian, Yesus juga berkata: “Jangan 
takut”.  Galilea adalah tempat dan suasana kita sekarang 
ini. Setelah kita mendengarkan kata-kata Yesus yang telah 
bangkit, kita akan meneruskan perjalanan hidup kita 
dengan penuh harapan. Kita tidak selalu tahu apa yang 
akan terjadi dalam hidup kita, tetapi kata-kata Yesus 
meyakinkan kita saat ini bahwa Yesus senantiasa bersama 
kita dan berkata: “Jangan takut”.  
  

PEMBARUAN JANJI BAPTIS 
 
P Berkat Misteri Paska, dalam pembaptisan  

kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia  
kita menghayati hidup yang baru.   
Dengan janji itu kita telah menolak setan 
dan perbuatan-perbuatannya dan berjanji  
mengabdi Allah dalam Gereja Katolik yang kudus. 
Marilah kita membarui iman kepercayaan 
yang telah kita nyatakan dalam pembaptisan. 

 
S Aku percaya, akan Allah Bapa yang Mahakuasa …. 
 
Sebagai penutup pemandu berkata: 

P Inilah iman kita, inilah iman Gereja, 
 dan kita bangga menyatakannya 
 dalam Yesus Kristus Tuhan kita. 
 
S Amin. 
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DOA PERMOHONAN 
 
P Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di surga,  

yang telah membangkitkan  
Yesus Kristus, Putra-Nya dari kematian  
agar kita dapat menemukan hidup sejati pada-Nya: 
 

P Untuk semua pengikut Kristus. 
Ya Bapa, ajarilah kami dalam menerima  
sakramen-sakramen paska, merasakan lagi hasrat dan 
niat kami untuk menghayati hidup sejati sesuai 
dengan janji baptis kami. Kami mohon … 
  

S Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.  
 

P Untuk seluruh tanah air kita. 

Ya Bapa, semoga kebangkitan Putra-Mu  
menjiwai para pemimpin dan seluruh rakyat  
agar bersama-sama bangkit dan berjuang  
membangun masyarakat adil dan makmur merata. 
Kami mohon … 

  

S Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.  
 

P Bagi yang mengalami krisis kepercayaan,  
yang lengah dan acuh tak acuh: 
Ya Bapa, semoga pada malam ini  
mereka ikut membaharuijanji baptis  
dan menyadari kembali  
tanggungjawab mereka sebagai pengikut Putra-Mu. 
Kami mohon … 

 

S Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.  
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P Untuk semua orang yang telah meninggal 
sebagai orang-orang yang sudah ditandai  
oleh pembaptisan: 
Ya Bapa, perkenankanlah mereka malam ini  
menghayati sukacita Paska sepenuhnya di surga. 
Kami mohon … 

 
S Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 
 
P Untuk mereka yang menderita dalam masa pandemi. 

Marilah kita juga berdoa bagi mereka yang menderita 
karena dampak pandemi saat ini, agar  
Allah Bapa memberikan kesehatan kepada orang 
sakit, kekuatan kepada orang yang merawat mereka, 
penghiburan bagi para keluarga dan  
keselamatan bagi semua korban  
yang telah meninggal. 

 
S Allah yang kekal dan Mahakuasa, 

satu-satunya penyokong kelemahan insani kami, 
pandanglah dengan bela rasa  
kondisi anak-anak-Mu yang menyedihkan, 
yang menderita karena pandemi ini; 
ringankanlah penderitaan mereka yang sakit, 
berikanlah kekuatan kepada orang yang merawat 
mereka, terimalah ke dalam damai-Mu  
mereka yang telah meninggal,  
dan selama pandemi ini,  
karuniakanlah agar kami semua dapat menemukan 
penghiburan dalam kasih-Mu yang rahim. 
Kami mohon: Kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan. 
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P Bagi keluarga (komunitas) kita yang sedang  
berkumpul dalam Perayaan Paska malam ini. 
Ya Bapa, semoga iman akan Kristus yang bangkit  
memperteguh kami dalam menunaikan tugas kami 
masing-masing. Kami mohon … 

  

S Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.  
 

P Allah Bapa kami yang mahakuasa dan kekal,  
Bapa Tuhan kami Yesus Kristus,  
kami telah dilahirkan kembali  
dari air dan Roh Kudus,  
dan telah diampuni dosa-dosa kami.  
Bawalah kami,  
berkat rahmat yang telah diperoleh-Nya  
memasuki Paska raya abadi.  
Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami.  

S Amin. 
 
DOA PUJIAN PASKA 

 
P Allah sungguh setia dengan janjiNya. Dengan 

membangkitkan Yesus, Ia telah membarui hidup kita,  
sehingga kita pantas hidup sebagai manusia baru. 
Sebagai orang-orang yang diselamatkan,  
marilah kita memuji Dia dengan berseru: 

do = f  4/4 PS 822 

5.     

__________

5.         |  1     1     3        2

________

1   |   2  .  5.       3

________

2   |    1 .  2 . | 3 .  . ||   

Pu - ji - lah  Tu- han, al - le - lu -  ya,  al - le -  lu   -    ya. 

S 5.     

__________

5.         |  1     1     3        2

________

1   |   2  .  5.       3

________

2   |    1 .  2 . | 3 .  . ||   

Pu - ji - lah  Tu- han, al - le - lu -  ya,  al - le -  lu   -    ya. 
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P Bapa di surga, 
kami telah berdosa dan terpisah jauh dari-Mu; 
tetapi Engkau berkenan mendekati kami, 
bahkan merangkul kami dalam cinta kasih 
kebapaanMu dan memperbaiki cacat cela kami. 
Maka kami berseru kepada-Mu: 

S 5.     

__________

5.         |  1     1     3        2

________

1   |   2  .  5.       3

________

2   |    1 .  2 . | 3 .  . ||   

Pu - ji - lah  Tu- han, al - le - lu -  ya,  al - le -  lu   -    ya. 
 
P Kami menjadi domba yang tersesat dan tercerai berai,  

karena hanya mengikuti kehendak sendiri, 
tetapi Engkau telah menghimpun kami kembali 
menjadi satu kawanan dan satu gembala, 
yakni Kristus Tuhan. Maka kami berseru kepada-Mu: 

S 5.     

__________

5.         |  1     1     3        2

________

1   |   2  .  5.       3

________

2   |    1 .  2 . | 3 .  . ||   

Pu - ji - lah  Tu- han, al - le - lu -  ya,  al - le -  lu   -    ya. 
 
P Yesus Kristus Putra-Mu,  

telah menyerahkan diri seutuhnya  
sebagai kurban penebusan  
atas dosa dan pelanggaran kami, 
sehingga kami layak menjadi putra-putri-Mu. 
Maka kami berseru kepada-Mu: 

S 5.     

__________

5.         |  1     1     3        2

________

1   |   2  .  5.       3

________

2   |    1 .  2 . | 3 .  . ||   

Pu - ji - lah  Tu- han, al - le - lu -  ya,  al - le -  lu   -    ya. 
 
P Kebangkitan-Nya dari alam maut,  

telah memberi kami pengharapan yang kokoh 
akan jaminan abadi dalam kehidupan bersama 
Engkau. Maka kami berseru kepadaMu: 
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S 5.     

__________

5.         |  1     1     3        2

________

1   |   2  .  5.       3

________

2   |    1 .  2 . | 3 .  . ||   

Pu - ji - lah  Tu- han, al - le - lu -  ya,  al - le -  lu   -    ya. 

 
P Maka, dengan penuh rasa syukur,  

kami melambungkan pujian bagi-Mu, 
bersama seluruh umat beriman, 
dalam kesatuan dengan Paus kami…, Uskup kami …,  
dan Pastor Paroki kami …,  
kami melambungkan nyanyian ini: 

 

Pujilah Tuhan Sang Raja   PS no. 673; do = f; 3/4 

1
.
     1

.
    5

.
   |  3

.
    .

___

2
.
         1

.
  | 7 

1. PujilahTuhan Sang raja yang mahakuasa. 
 Pujilah Dia dengan segenap jiwa raga 
 Hai datanglah, bunyi-bunyian serta!  

Angkatlah kidung dan madah. 
 
2. Pujilah Tuhan pengatur segala ciptaan. 
 yang melindungi makhluk dengan sayap perkasa  
 Sungguh besar kurnia-Nya bagimu,  

tidakkah dikau rasakan. 
3. PujilahTuhan, Allah penggelar kehidupan 

yang membesarkan serta memberi kesehatan 
dan ingatlah tlah banyak kali engkau  
oleh sayap-Nya terlindung 

 

KOMUNI BATIN/RINDU 
 
P Marilah kita bersatu di hadapan Allah Bapa kita, 

Semoga Ia mengabulkan doa yang kita  
sampaikan dengan rendah hati. 
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Sekarang kita bersatu dengan Yesus Kristus, 
dikurbankan, dimakamkan dan dibangkitkan, 
hadir dalam Ekaristi. 
Tetapi hari ini kita tidak merayakannya, 
kita tidak menyambut Komuni Kudus. 
Marilah menghayati kehadiran Tuhan  
yang kita rindukan di dalam hati kita.  

Semua hening beberapa saat. 

 
BAPA KAMI 
 
P Dan sekarang dengan penuh keyakinan 

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

 
S Bapa kami yang ada di surga, …. 
 

P Ya Bapa,   
bebaskanlah kami dari segala yang jahat 
selamatkanlah kami dari segala bahaya dan  
ketakutan pada masa ini, 
buatlah kami mengalami sukacita 
yang telah dibawa oleh Yesus Putra-Mu, 
Ia yang pertama bangkit dari di antara orang mati. 

 
S Ya Yesus Kristus, Engkaulah roti hidup, 

yang bangkit bagi kami  
hadirlah di sini untuk sukacita kami.  

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

 
MAZMUR PUJIAN DAN SYUKUR  do = f; 2/4  
 
Ulangan:  

5.     
________

6.         1
________

6.       |  1

___

2    3  |  1    

Pada  hari i ni Tuhan bertindak!  
Mari kita rayakan dengan gembira. 

 

Mazmur: oleh Pemazmur 

1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik! 
Kekal abadi kasih setia-Nya. 
Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. 
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2. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, 
tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. 
Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan 
menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan! 
 

3. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan 
telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak 
Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. 
 

DOA PENUTUP 
 
P Allah,  Bapa yang kekal dan kuasa  

kami bersyukur atas malam ini, 
karena Engkau telah memancarkan cahaya-Mu  
atas kami, yaitu Yesus Kristus, Putra-Mu terkasih. 
Kami bersyukur kepada-Mu atas  
pengharapan akan hidup, yang telah Engkau 
bangkitkan di dalam hati kami. 
Kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau 
perkenankan mendengarkan Sabda-Mu  
serta memuji kasih setia-Mu. 
Kami mohon, semoga kami tetap merasa bahagia 
atas hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami; 
semoga kami tetap menjadi umat-Mu  
dan Engaku Allah kami. 
Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 

S Amin 
 

Kemudian pemandu memohon berkat. 

P Semoga Allah Bapa memberkati kita, 
Ia menghidupkan sekalipun makam tertutup.  

S Amin. 
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P Semoga Kristus memberkati kita, 
 Ia yang hidup dan Bangkit selalu berserta kita. 
S Amin. 
 

P Semoga Roh Penghibur memberkati kita,  
 Ia selalu mencurahkan karunia-Nya bagi kita. 
S Amin. 
 

P Dalam nama  Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. 
S Amin. 
 
LAGU PENUTUP: Hai Umat yang Tertebus 

MA no. 95;  do = bes,  4/4 

1. Hai umat yang tertebus, bersorak gembira! 
Pujilah Kristus Raja, Pahlawan perkasa. 
Yang mengalahkan maut dengan kebangkitan-Nya 
Mari bersukacita: nyanyi alleluya. 

 

2. Bebaslah kita kini dari perhambaan! 
Hancur belenggu dosa, terbukalah surga. 
Tinggalkan masa lampau yang penuh kegelapan 
Dan marilah bergirang: nyanyi alleluya. 

 

3. Dengan semangat baru mari kita maju! 
Berjuang dengan gigih membangun dunia. 
Supaya diwujudkan di bawah panji Kristus, 
perdamaian sejati: nyanyi alleluya. 

 

 
Disusun oleh: 

KOMISI LITURGI KEUSKUPAN AGUNG MEDAN 
 


