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Minggu 12 April 2020 

 
 

KEBANGKITAN MERUPAKAN INTI INJIL 

 

 
Pada pagi hari Minggu Paska, 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, salib diapit oleh lilin di kiri 
dan kanan, gambar Yesus yang bangkit, dan dekorasi bunga hidup. 
 

Setelah semua berkumpul, sebelum doa dimulai, sebaiknya bersama 
hening sejenak. Kemudian, Pemandu (P) bapa atau ibu atau seorang 
lain mengajak semua (S) untuk merayakan hari kebangkitan Tuhan 
dengan hantaran, misalnya: 
 

P Baiklah, mari kita ambil sikap yang sopan  
dan pantas, kita akan memulai ibadat ini.  
Segala yang menganggu ibadat ini  
perlu kita singkirkan misalnya, hp, surat kabar,  
atau buku-buku lain perlu kita jauhkan. 
Sekarang marilah kita bernyanyi bersama. 

Hari Ketiga Trihari Paska 
 

HARI RAYA PASKA 
Minggu Kebangkitan 
Tuhan (2) 
 
IBADAT  
DALAM KELUARGA 
GEREJA KECIL 

Indonesia 
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LAGU PEMBUKA: Haec Dies PS 520; do = as, 4/4 

5  | 1
.
  .  3   4    

Terpujilah Tuhan mahakuasa;  
mari kita sukaria bergembira, alleluya, alleluya. 
Terpujilah Tuhan mahakuasa; 
mari kita sukaria bergembira, alleluya, alleluya, alleluya. 
 

Atau PS no. 525, atau Antifon berikut didaraskan, bersahutan. 

P Yesus telah bangkit dan tetap bersama kita. 
 

S Alleluya, alleluya, alleluya. 
 

P Tangan kanan-Mu ya Tuhan,  
Engkau tumpangkan atas diri kami. 

 

S Allelya, alleluya, alleluya. 
 

P Kebijaksanaan-Mu sangat menakjubkan.    
 Engkau membuka pintu alam maut  

dan memberikan harapan baru. 
 

S Alleluya, alleluya, alleluya. 
 
TANDA SALIB DAN SALAM 
P Dalam nama  Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus.  

S Amin. 

 

P  Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera  
dari Allah Bapa dan dari Putra-Nya,  
Yesus Kristus berserta kita. 

 
S Sekarang dan selama-lamanya 
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HANTARAN 
P Tuhan telah bangkit dari antara orang mati!  

Alleluya! 
Hari ini adalah pesta yang paling penting  
bagi orang Kristiani dan keluarga,  
yang dipanggil untuk merayakan pesta  
bukan hanya di rumah ini tetapi bersama  
seluruh Gereja, keuskupan, dan paroki. 

Kita terhalang merayakannya bersama di gereja, 
karena situasi “darurat” kesehatan sekarang. 
Kita bersyukur dapat merayakan Paska Tuhan  
di dalam keluarga kita ini.  
Sesunggunya kitalah Gereja yang hidup,  
yang berkumpul di dalam nama-Nya.  
Dalam keterbatasan,  
kita tetap merayakan hari Kebangkitan Tuhan, 

demikian juga keluarga lain atau tetangga kita. 
Paska ini menjadi jaminan keselamatan keluarga kita 
dan semua keluarga Kristiani.  

 
P Kini, marilah bersama-sama menyerukan: 
 Inilah hari yang dijadikan Tuhan, Alleluya! 
S Inilah hari yang dijadikan Tuhan, Alleluya! 
 
P Marilah kita bersukacita dan bersorak: Alleluya! 

S Marilah kita bersukacita dan bersorak: Alleluya! 
 
P Hari ini kita berpesta, karena Tuhan telah bangkit: 

Marilah kita bersukacita dan bersorak: Alleluya! 
 
S Marilah kita bersukacita dan bersorak: Alleluya! 
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P Hari ini kehidupan dan kematian bertempur hebat: 
 Tuhan yang wafat, kini sungguh bangkit!  

Marilah kita bersukacita dan bersorak: Alleluya! 
S Marilah kita bersukacita dan bersorak: Alleluya! 

 

P Hari ini batu yang ditolak oleh tukang bangunan  
telah menjadi batu penjuru:  
Tuhanlah yang membuatnya,  

dan suatu keajaiban di mata kita. 
Marilah kita bersukacita dan bersorak: Alleluya! 

S Marilah kita bersukacita dan bersorak: Alleluya! 
 
KEMULIAAN 

 

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

kami.  
S Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah 

doa kami.  
 

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. 

 
S Amin. 

 

DOA PEMBUKA 
P Marilah berdoa.  

Hening sejenak 

 
Allah, Bapa kami, sumber hidup sejati. 
Hari ini kami rayakan kebangkitan Yesus, Putra-Mu. 

Kebangkitan-Nya yang jaya atas maut  
telah membukakan pintu kehidupan kekal bagi kami. 
Perkenankanlah kami merayakan kebangkitan-Nya  
dengan penuh syukur, 
dan semoga karenanya kami diperbarui oleh Roh-Mu  
serta bangkit dan hidup dalam sinar cahaya-Mu. 
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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. 
 
BACAAN: Kis. 10:34a.37-43 Fakultatif 

 
Lektor: Bacaan dari Kisah Para Rasul. 
 
Sekali peristiwa Allah menyuruh Petrus 
pergi ke rumah seorang perwira bernama Kornelius, 
di kota Kaisarea. 
Di situ Petrus berkata,  
"Kamu tahu tentang segala sesuatu  
yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, 

sesudah pembaptisan yang diberitakan oleh Yohanes,  
yaitu tentang Yesus dari Nazaret:  

Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh 
dan dengan kuat kuasa. 
Yesus itulah yang berjalan keliling sambil berbuat baik. 
Dan Ia menyembuhkan semua orang yang dikuasai Iblis, 
sebab Allah menyertai Dia.  
 

Kami adalah saksi dari segala sesuatu  
yang dibuat Yesus di tanah Yudea maupun di Yerusalem. 
Dia telah dibunuh dan digantung pada kayu salib. Tetapi  
Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga. 
Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri,  
bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi,  
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yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah,  
yaitu kepada kami sendiri,  
yang telah makan dan minum bersama dengan Dia, 
setelah Ia bangkit dari antara orang mati.  
Dan Yesus telah menugaskan kami  
memberitakan kepada seluruh bangsa  
dan memberi kesaksian  
bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi Hakim  

atas orang hidup dan orang mati.  
Tentang Dialah semua nabi bersaksi,  
bahwa siapa saja yang percaya kepada-Nya,  
dia akan mendapat pengampunan dosa  
oleh karena nama-Nya." 
(Demikianlah) Sabda Tuhan. 
 
S Syukur kepada Allah. 

 
MAZMUR TANGGAPAN 
 
Ulangan: PS 821; do = f; 2/4  

5.     
________

6.        1

_______

6.       | 1

___

2   3  | 1    2

_________

3   | 5   5  |   

Pa-da ha-ri  i -  ni  Tu-han ber-tin-dak  
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. 

 
BAIT PENGANTAR INJIL   

 
Ulangan 959:  PS 959; do = f 

1
_

    2

_______

3   1    2

___

3   2

_____

1   6.  5.    1
_

   2

___

3   2

___

1     1   .  ||  

Al- le- lu-ya,  al - le-lu- ya,  al - le -  lu -  ya. 

Ayat:  

Marilah kita merayakan perjamuan Paska, 
sebab Yesus Kristus sudah dikurbankan. 

 
BACAAN INJIL: Yoh. 20:1-9 
 
P Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Yesus 

Kristus menurut Yohanes.  
 

Pada hari pertama pekan itu,  
pagi-pagi benar ketika hari masih gelap,  
pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, 
dan ia melihat bahwa batu penutupnya  
telah diambil dari kubur.  

Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus  
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dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. 
Ia berkata kepada mereka,  
"Tuhan telah diambil orang dari kubur-Nya, 
dan kami tidak tahu di mana Ia diletakkan." 
 
Lalu berangkatlah Petrus  
dan murid yang lain itu ke kubur.  
Keduanya berlari bersama-sama,  

tetapi murid yang lain itu 
berlari lebih cepat dari pada Petrus  
sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur.  
Ia menjenguk ke dalam,  
dan melihat kain kafan terletak di tanah;  
akan tetapi ia tidak masuk ke dalam.  
Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia  
dan masuk ke dalam kubur itu.  

Ia melihat kain kafan terletak di tanah,  
sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus  
tidak terletak dekat kain kapan itu,  
tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. 
 
Sesudah itu masuklah juga murid yang lain,  
yang lebih dahulu sampai ke kubur itu; 
ia melihatnya dan percaya.  
Sebab selama itu  

mereka belum mengerti isi Kitab Suci, 
yang mengatakan bahwa Ia harus bangkit  

dari antara orang mati. 
(Demikianlah) Injil Tuhan. 
 
S Terpujilah Kristus. 
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RENUNGAN: Yesus Bangkit 
 
Kita mengalami semacam paradoks dalam diri kita. Dari 
satu sisi kita mau hidup selama-lamanya, tetapi dari sisi 
lain mau tidak mau kita akan menghadapi kematian. 
Itulah persoalan yang tak terpecahkan oleh kemampuan 
akal manusia. 
 

Hanya iman akan kebangkitan Kristus yang memberikan 
jawaban yang memecahkan persoalan manusia itu. “Maka 
masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai 
di kubur itu dan ia melihat dan percaya. Sebab selama itu 
mereka belum mengerti isi Kitab Suci yang mengatakan, 
bahwa Ia harus bangkit dari antara orang mati” (Yoh 
20:8-9). Kristus yang bangkit telah mengalahkan maut dan 
dosa. Dan itu adalah tindakan Tuhan, yang kita rayakan 

dengan gembira dan penuh syukur (Mzm 118:1).  
 
Percaya atau sangat gembira bahwa Yesus telah bangkit 
adalah pintu menjadi orang beriman. Sebab kerinduan 
manusia akan hidup kekal terbuka; kematian duniawi 
bukan akhir dari kemanusiaannya, dari segalanya. Maka 
mengimani Kristus itu berarti menjadikan Kristus sebagai 
azas dasar hidupnya. Di situlah orang menerima yang 
dirindukan, yaitu keselamatan, menerima pengampunan 

dosa dan penebusan, diperdamaikan dengan Allah, dan 
disatukan hidupnya dengan hidup Kristus. “Karena itu, 
kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah 
perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di 
sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, 
bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu 
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tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. 
Apabila Kristus, yang adalah hidup kita, menyatakan diri 
kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan 
Dia dalam kemuliaan” (Kol 3:1-4).  
 
Dengan kata lain, mengimani Kristus yang bangkit berarti 
memiliki hidup baru, merayakan Paska baru, yaitu Kristus 
sendiri yang bertindak sebagai Imam Agung dan sekaligus 

menjadi kurban-Nya. Mengimani Kristus yang bangkit 
berarti menjadi manusia baru dalam kebangkitan Kristus, 
menjadi anak Allah. 
 
Itulah sebabnya Gereja ditugaskan untuk menjadi saksi 
kebangkitan Kristus, yang berarti menjadi saksi akan 
kemanusiaan baru, yaitu manusia yang menggunakan 
orientasi Kristus dan meninggalkan orientasi manusia 

lama. Itu dilaksanakan Gereja melalui anggotanya, yang 
menampilkan diri sebagai manusia baru di tengah 
masyarakat.  
 
Dalam situasi kita sekarang ini, di mana kita merayakan 
Hari Raya Paska ini dalam kelompok terbatas akibat Covid 
-19, sukacita Paska tetap menggelora di hati kita dan kita 
wujudnyatakan dalam kebersamaan kita saat ini. Hal ini 
akan menguatkan kita bersama pada masa sulit ini. 

Kristus telah bangkit, kita pun ikut bangkit bersama Dia 
menjadi saksi sukacita, damai, dan kasih Paska. Selamat 
Paska! 

 

Kemudian hening beberapa saat. 
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PERNYATAAN IMAN 
P Marilah kita menyatakan iman kepercayaan kita. 
 
S Aku percaya akan Allah, …. Amin. 
 
DOA PERMOHONAN 
P Kristus, sumber kehidupan, telah dibangkitkan oleh 

Allah. Kristus juga akan membangkitkan kita dengan 

kekuatan-Nya. Maka marilah kita menyampaikan 
doa-doa permohonan kepada Allah, Bapa kita. 
 

P Bagi Gereja: umat Allah. 
Semoga kita dan semua orang yang telah dibaptis 
diberi kekuatan oleh Allah untuk berjuang melawan 
kejahatan dan tetap setia mengamalkan  
tugas kewajiban dengan semangat berkorban.  

Marilah kita mohon … 
 
S Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. 

 
P Bagi warga masyarakat. 

Kita berdoa juga bagi warga masyarakat  
di sekitar kita, supaya selalu berusaha  
menggalang persatuan dan kerukunan,  
demi perdamaian dan kesejahteraan bersama.  

Marilah kita mohon … 
 

P Bagi mereka yang mengalami penderitaan. 
Kita mohonkan belas kasih Tuhan bagi semua orang  
yang menderita karena berbagai penyakit,  
bencana alam, dan peperangan.  
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Semoga kebangkitan Kristus menguatkan  
dan menumbuhkan pengharapan baru  
di dalam diri mereka. Marilah kita mohon … 
 

P Bagi Para Medis. 
Kita berdoa, agar para petugas kesehatan:  
dokter, bidan, perawat dan relawan medis yang 
berjuang menangani dampak virus corona, dikuatkan 

oleh Allah. Semoga hati, budi, dan keyakinan mereka 
tetap kuat dalam melaksanakan tugas luhur mereka, 
dan keluarga mereka tetap dilindungi Tuhan. 
Dan bagi korban wabah virus corona:  
semoga yang sakit disembuhkan, dan yang meninggal 
diterima oleh Allah di surga. 
Marilah kita mohon … 
 

P Bagi keluarga kita ini. 
Semoga karena perayaan Paska ini,  
kita semakin menunjukkan kebaikan-kebaikan  
dalam hidup sehari-hari; peduli kepada sesama,  
suka menolong, ikutserta mencegah penyebaran  
wabah yang sedang berkecamuk. 
Marilah kita mohon … 
 

P Demikianlah, ya Bapa, doa-doa yang  

kami sampaikan ke hadirat-Mu.  
Semoga Engkau berkenan mengabulkannya,  
sebab semua ini kami sampaikan kepada-Mu 
dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 

S Amin. 

Hening sejenak 
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DOA PUJIAN PASKA 
P Allah sungguh setia dengan janji-Nya.  

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: 

5.     

__________

5.        | 1   1   3    2

________

1   | 2 .  5.   3

________

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

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

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

 
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 Pujilah Tuhan, alleluya, alleluya 
 

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 Pujilah Tuhan, alleluya, alleluya 
 

P Yesus Kristus Putra-Mu,  
telah menyerahkan diri seutuhnya  
sebagai kurban penebusan  



Komisi Liturgi KAM 

 
15 

atas dosa dan pelanggaran kami, 
sehingga kami layak menjadi putra-putri-Mu. 
Maka kami berseru kepada-Mu: 

 

S Pujilah Tuhan, alleluya, alleluya 
 

P Kebangkitan-Nya dari alam maut,  
telah memberi kami pengharapan yang kokoh 
akan jaminan abadi dalam kehidupan bersama 

Engkau. Maka kami berseru kepadaMu: 
 

S Pujilah Tuhan, alleluya, alleluya 
 

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. 
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3. Pujilah Tuhan, 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. 
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 seluruh doa kita  
dengan doa yang 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 
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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. 

 
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. 
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PUJIAN DAN SYUKUR: Aku Rindu Akan Tuhan 
PS 423; do = c; 3/4 

5
====

.

_____

4   |  4   3     

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 Marilah kita berdoa. 

Hening sejenak. 

 
Allah Bapa kami,  
kami mengucap syukur atas segala anugerah  
yang telah Engkau limpahkan kepada kami. 
Pengabdian dan cinta kasih Yesus, Putra-Mu,  
telah Engkau terima,  

dan kini Ia duduk di sisi kanan-Mu.  
Jagalah umat-Mu agar hidup dalam kedamaian 
dan kerukunan, dan tandailah hidup kami  
dengan Salib serta Kebangkitan Kristus, Putra-Mu. 
Sebab Dialah pengantara kami,  

sepanjang segala masa. 
S  Amin. 
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MOHON BERKAT 
 

Sambil tangan terkatup. 
P Semoga dengan perayaan Paska hari ini,  

berkat Allah tetap tinggal di antara kita dan  
melindungi kita dari segala bahaya. 

S Amin 

 

P Semoga Allah,  

yang memulihkan hidup kita lewat  
kebangkitan Putra-Nya memenuhi hati kita  
dengan karunia-karunia abadi. 

S Amin 
 
P Semoga sesudah memperingati hari sengsara Tuhan 

dan merayakan pesta Paska dengan gembira, kita 

diantar oleh Tuhan memasuki pesta sukacita abadi. 
S Amin. 
 
P Semoga berkat dan sukacita Paska  

senantiasa hidup dalam diri kita semua. 
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 

S Amin. 
 

LAGU PENUTUP: Bernyanyilah dengan Senang 
PS 523; do = bes;  4/4 

5  | 5   1
.
  6   6  | 5  4  3  ’ 

1.  Bernyanyilah dengan senang, alleluya. 
Sang Kristus bangkit dan menang, alleluya. 

Nyanyikan: alleluya.  
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2.  Dialah Sang Kehidupan, alleluya. 
Pahlawan tak terkalahkan, alleluya.  
Nyanyikan: alleluya. 

 

3.  Benih yang mati di tanah alleluya. 
Berlipat ganda buahnya, alleluya.  
Nyanyikan: alleluya. 

 

4.  Bangkitlah Kristus Penebus, alleluya. 
bangkitlah, kita ditebus, alleluya.  
Nyanyikan: alleluya. 

 

5.  Terbit cahaya nan terang, alleluya. 
Lenyaplah malam nan kelam, alleluya.  
Nyanyikan: alleluya. 

 

6.  Datanglah, Yesus Tuhanku, alleluya.  
datanglah kerajaanMu, alleluya.  
Nyanyikan: alleluya. 
 
 

 
Disusun oleh: 
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