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I. RITUS PEMBUKA 

 

TANDA SALIB DAN SALAM 

I. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus 

U. Amin 

I. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita, Yesus 

Kristus, bersamamu 

U. Dan bersama rohmu 

  

II. PENGANTAR 

 

Tobat: [Tuhan kasihanilah kami] 

 

I. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah wafat, namun bangkit dengan mulia, 

mengalahkan maut dan dosa. 

K. Tuhan, kasihanilah kami 

U. Tuhan, kasihanilah kami 

I. Engkau telah wafat, namun bangkit dengan mulia dan membangkitkan iman, 

harapan, serta cinta kasih kami. 

K. Kristus, kasihanilah kami 

U. Kristus, kasihanilah kami 
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I. Engkau telah wafat, namun bangkit dengan mulia, dan membangkitkan kami dari 

kematian dosa untuk hidup kekal. 

K. Tuhan, kasihanilah kami 

U. Tuhan, kasihanilah kami 

        

I. Semoga Allah yang mahakuasa mengasihani kita,  mengampuni dosa kita dan 

mengantar kita ke hidup yang kekal. 

U. Amin. 

 

Kemuliaan: 

DOA PEMBUKA 

 

I. Marilah kita berdoa:  

I. Ya Allah, pada hari ini dengan pengantaraan Putra Tunggal-Mu Engkau telah 

menaklukkan kematian dan membuka bagi kami pintu keabadian. Semoga kami yang 

merayakan pesta kebangkitan Tuhan dibarui oleh Roh-Mu dan bangkit dalam terang 

kehidupan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang 

bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, sepanjang 

segala masa.  

U. Amin. 
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III. LITURGI SABDA 

        

Bacaan I: Pembacaan dari Kisah Para Rasul: 

 

Kis 2:14.22-32 

Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, 

dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. 

 

 

Pada hari Pentakosta, 

bangkitlah Petrus berdiri bersama kesebelas rasul. 

Dengan suara nyaring ia berkata kepada orang banyak, " 

Hai kamu orang Yahudi 

dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, 

ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini: 

 

Yang aku maksudkan, ialah Yesus dari Nazaret, 

seorang yang telah ditentukan Allah 

dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan, 

mujizat dan tanda-tanda 

yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia 

di tengah-tengah kamu, 

seperti yang kamu tahu. 

Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencana-Nya, 

telah kamu salibkan dan kamu bunuh 

dengan tangan bangsa-bangsa durhaka. 

Tetapi Allah membangkitkan Dia 

dengan melepaskan-Nya dari sengsara maut, 

karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. 

 

Sebab Daud berkata tentang Dia: 

Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. 

Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. 

Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, 

bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. 

Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, 

dan tidak membiarkan Orang Kudus-Mu melihat kebinasaan. 

Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan; 

Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. 

Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang 
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kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. 

Ia telah mati dan dikubur, 

dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. 

Tetapi ia adalah seorang nabi, 

dan ia tahu, bahwa Allah telah berjanji kepadanya 

dengan mengangkat sumpah, 

bahwa Ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri 

di atas takhtanya. 

Karena itu Daud telah melihat ke depan 

dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, 

ketika ia mengatakan, 

bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, 

dan bahwa daging-Nya tidak mengalami kebinasaan. 

Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, 

dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. 

 

Demikianlah sabda Tuhan. 

 

U: Syukur kepada Allah 

 

Antar Bacaan: Nyanyikanlah Alleluia 
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Bait Pengantar Injil 

 
Solo :  
 
Anak domba Paskah kita, yaitu Kristus, telah disembelih; 
karena itu marilah kita berpesta dalam Tuhan. 
 

Bacaan Injil  

 

I: Tuhan sertamu 

U: Dan sertamu juga 

I: Inilah injil Yesus Kristus menurut Santo Matius † 

 

Mat 28:8-15 

 

Katakanlah kepada saudara-saudara-Ku, supaya mereka pergi ke Galilea, 

dan di sanalah mereka akan melihat Aku. 

 

 

Pada waktu itu 

perempuan-perempuan pergi dari kubur, 

diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. 

Mereka berlari cepat-cepat 

untuk memberitahukan kepada para murid 

bahwa Yesus telah bangkit. 

 

Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, 

"Salam bagimu." 

Mereka mendekati-Nya, memeluk kaki-Nya serta menyembah-Nya. 

Maka 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." 

 

Ketika mereka masih di tengah jalan, 



MISA PASKAH BERSAMA MKIF | SENIN, 5 APRIL 2021 | PUKUL. 16.00 

 6 

6 
datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota 

dan memberitahukan segala yang terjadi itu 

kepada imam-imam kepala. 

Dan sesudah berunding dengan tua-tua, 

mereka mengambil keputusan, 

lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu 

dan berkata, 

"Kamu harus mengatakan, 

bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam 

dan mencuri jenazah-Nya ketika kamu sedang tidur. 

Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, 

kami akan berbicara dengan dia, 

sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." 

 

Mereka menerima uang itu 

dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. 

Dan ceritera ini tersiar di antara orang Yahudi 

sampai sekarang ini. 

 

Demikianlah Injil Tuhan 

 

I: Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan, dan tekun 

melaksana-kannya. 

U: SabdaMu adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami. 

 

Homili: Oleh Romo Ino, O.Carm 

 

PEMBAHARUAN JANJI BAPTIS 

 

PEMBAHARUAN JANJI BAPTIS (berdiri) 

 

Imam memerciki umat dengan air suci, sementara itu umat bernyanyi: 

 

I. Saudara-saudari terkasih, berkat misteri Paskah, dalam pembaptisan kita 

dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. 

Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita 

memperbarui janji baptis suci. Dengan janji itu dulu kita telah menolak setan dan 

perbuatan-perbuatannya dan berjanji mengabdi Allah dalam Gereja Katolik yang 

kudus. Jadi, apakah saudara menolak dosa supaya hidup dalam kemerdekaan anak-

anak Allah? 

U. Ya, saya menolak 
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I. Apakah Saudara menolak bujukan kejahatan supaya tidak dikuasai dosa? 

U. Ya, saya menolak 

 

I. Apakah Saudara menolak setan, penyebab dan pangkal segala dosa? 

U. Ya, saya menolak 

 

I. Percayakah Saudara-saudara akan Allah, Bapa yang mahakuasa, Pencipta langit 

dan bumi? U. Ya, saya percaya. 

 

I. Percayakan Saudara akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal, Tuhan kita, 

yang dilahirkan oleh Perawan Maria; yang menderita sengsara, wafat dan 

dimakamkan; yang bangkit dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sisi 

kanan Bapa? U. Ya, saya percaya. 

 

I. Percayakah Saudara akan Roh Kudus, Gereja katolik yang kudus, persekutuan 

para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal? 

U. Ya, saya percaya. 

 

I. Allah yang mahakuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah melahirkan kita dari 

air dan Roh Kudus, dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga 

dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita sampai ke hidup yang kekal, dalam Kristus 

Yesus Tuhan kita. U. Amin. 
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SYUKUR KEPADAMU TUHAN (berdiri) 

(do=D 3/4) 

 

DOA UMAT 

 

I. Kristus, Sang Mesias sumber kehidupan, telah dibangkitkan oleh Allah. Kristus 

juga akan membangkitkan kita dengan kasih karunia-Nya. Maka marilah kita berdoa: 

 

L. Ya Kristus, Engkaulah awal dan akhir. Engkau telah wafat, namun hidup kembali. 

Semoga kami semua yang telah dibaptis selalu berjuang melawan kejahatan dan tetap 

setia sampai mati mengamalkan semangat pengorbanan-mu di tengah masyarakat. 

Marilah kita mohon.... U. Kristus, dengarkanlah kami. 

    

L. Ya Kristus, Engkaulah cahaya dan keselamatan segala bangsa. Terangilah kiranya 

para pemimpin bangsa-bangsa agar selalu menggalang persatuan dan kerukunan di 

antara para bangsa demi perdamaian dan kesejahteraan umat manusia. Marilah kita 

mohon.... U. Kristus, dengarkanlah kami. 
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L. Ya Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Tunjukkanlah belas kasih-Mu 

kepada mereka yang sakit, yang menderita dan yang menghadapi ajal agar mereka 

semua dikuatkan dan diteguhkan berkat kebangkitan-Mu. Marilah kita mohon.... 

U. Kristus, dengarkanlah kami. 

 

L. Ya Kristus, Engkaulah batu yang dibuang para tukang, tetapi terpilih menjadi batu 

sendi. Gunakanlah kami sebagai batu-batu yang hidup dalam membangun 

masyarakat yang rukun dan adil makmur merata. Marilah kita mohon.... 

U. Kristus, dengarkanlah kami. 

 

I. Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan 

pada Allah, Bapa yang mahakuasa. (berdiri) 

 

U. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita 

serta seluruh umat Allah yang kudus. 

I.  Ya Allah, terimalah kurban yang kami persembahkan kepada-Mu di tengah 

sukacita Paskah. Dengan kurban ini, Gereja-Mu Engkau perbarui dan Engkau 

pelihara secara mengagumkan. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 

U. Amin. 

 

Kita berdoa untuk Flores, Timor, Alor, Sumba, Adonara dan Lembata, yang 

sejak Tri Hari Suci dilanda bencana badai, banjir dan tanah longsor. 

 

Kita berdoa juga untuk kesejahteraan jiwa sanak saudara, sahabat kenalan dan 

kaum keluarga kita. 

Pesanan intensi untuk: Raymond Patra. 

 

I. Allah Bapa kami, semoga Putra-Mu yang telah bangkit tetap tinggal bersama 

dengan kami dan menuntun kami kepada-Mu dalam iman, harapan, dan 

kegembiraan, sekarang dan selama-lamanya. 

U. Amin. 
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III. LITURGI EKARISTI 

 

Lagu Persiapan Persembahan: [Kupersembahkan Hidupku] 

 

 

DOA PERSIAPAN PERSEMBAHAN 
 
I. Berdoalah, Saudara-saudari, supaya persembahanku dan 
persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang mahakuasa. 
U. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan 
keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. 
 
I.  Ya Allah, terimalah kurban yang kami persembahkan kepada-Mu di 
tengah sukacita Paskah. Dengan kurban ini, Gereja-Mu Engkau perbaharui 
dan Engkau pelihara secara mengagumkan. Dengan pengantaraan Kristus 
Tuhan kami. U. Amin. 
 

Prefasi: 

 

I. Tuhan bersamamu 
U. Dan bersama rohmu. 
I. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan 
U. Sudah kami arahkan. 
I. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. 
U. Sudah layak dan sepantasnya. 
 

Ini aku, s´mua milikku, kuserahkan padaMu Tuhan 
Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, s´mua kuserahkan 

 
Yang t´lah lalu, yang kann datang, hasrat dan harapan yang terbayang 

Masa depan dan rencanaku, s´mua keserahkan dalam tanganMu 
 

Kupersembahkan hidupku kepadaMu Tuhan, ´tuk kemuliaanMu 
Kuberikan hidup ini s´bagai persembahan yang berkenan padaMu 

Kuberikan hidupku 
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Kudus: [Kudus]  

  

 

 

 

 

 

 

DOA SYUKUR AGUNG  

[Anamnese] 

 

I. Ya Bapa yang mahamurah, dengan rendah hati kami mohon demi Yesus Kristus, 

Putra-Mu, Tuhan kami: Sudilah menerima dan memberkati (+) pemberian ini, 

persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini. Kami mempersembahkannya 

kepada-Mu pertama-tama untuk Gereja-Mu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau 

memberikan kepadanya damai, perlindungan, persatuan, dan bimbingan di seluruh 

dunia bersama hamba-Mu Paus kami... dan Uskup kami ... serta semua orang yang 
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menjaga dan menumbuhkan iman katolik, sebagaimana kami terima dari para rasul. 

 

I. Ingatlah, ya Tuhan, akan hamba-hamba-Mu... yang meminta doa kami; dan semua 

orang yang berhimpun di sini, yang iman dan baktinya Engkau kenal dan Engkau 

maklumi; bagi mereka, kurban ini kami persembahkan kepada-Mu. Ingatlah juga 

akan mereka yang mempersembahkan kepada-Mu kurban pujian ini bagi dirinya 

sendiri dan bagi kaum kerabatnya untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan 

dan kesejahteraan yang mereka harapkan dari-Mu, ya Allah yang benar, hidup dan 

kekal. 

 

Communicantes (dari Malam Paskah sampai dengan Minggu Paskah II) 

 

Dalam persatuan dengan seluruh Gereja, kami merayakan (malam) hari yang amat 

suci ini, saat Yesus Kristus Tuhan kami bangkit dari mati; juga kami mengenang dan 

menghormati: terutama Santa Maria, tetap perawan mulia, Bunda Yesus Kristus, 

Tuhan dan Allah kami, 

 

Santo Yusuf, suaminya, serta para rasul dan para martir-Mu yang bahagia, Petrus dan 

Paulus, Andreas (Yakobus dan Yohanes, Tomas, Yakobus dan Filipus, Bartolomeus 

dan Matius, Simon dan Tadeus: Linus, Kletus, Klemens dan Sikstus, Kornelius dan 

Siprianus, Laurensius dan Krisogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus) 

dan semua orang kudus-Mu. Atas jasa dan doa mereka, lindungilah dan tolonglah 

kami dalam segala hal. Demi Kristus, Tuhan kami. U. Amin.   

   

(dari Malam paskah sampai dengan Minggu Paskah II) 

 

I. *Maka kami mohon, ya Tuhan, sudilah menerima persembahan kami, hamba-Mu, 

dan persembahan seluruh keluarga-Mu ini, yang kami sampaikan juga bagi mereka 

yang telah Engkau ampuni semua dosanya dan Engkau lahirkan kembali dari air dan 

Roh Kudus: bimbinglah jalan hidup kami dalam damai-Mu, luputkanlah kami dari 

hukuman kekal dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Demi Kristus, 

Tuhan kami. U. Amin. 

 

I. Ya Allah, kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan kami ini 

sebagai persembahan yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan pada-Mu, agar 

bagi kami menjadi Tubuh dan Darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. 

 

Putra Altar membunyikan lonceng/gong. 

I. Pada hari sebelum menderita Ia mengambil roti dengan tangan-Nya yang kudus 

dan mulia, dan sambil menengadah kepada-Mu, Allah Bapa-Nya yang mahakuasa, 
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Ia mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu, dan 

memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata: 

 

Terimalah dan makanlah:  

Inilah Tubuh-Ku yang diserahkan bagimu. 

 

Ketika Imam memperlihatkan Hosti Suci dengan mengangkat-Nya. Umat 

memandang-Nya. Ketika Imam meletakkan Hosti Suci dan berlutut. Umat 

menundukkan kepala dengan hormat dan khidmat. 

 

Demikian pula, sesudah perjamuan, Ia mengambil piala yang luhur dengan tangan-

Nya yang kudus dan mulia. Sekali lagi Ia mengucap syukur dan memuji Dikau lalu 

memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata: 

    

Terimalah dan minumlah: Inilah piala Darah-Ku, darah perjanjian baru dan 

kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan 

dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku. 

   

Ketika Imam memperlihatkan Piala dengan mengangkat-Nya. Umat memandang-

Nya. Ketika Imam meletakkan Piala dan berlutut. Umat menundukkan kepala dengan 

hormat dan khidmat. 

   

AKLAMASI ANAMNESIS 

 
I. Oleh karena itu, ya Bapa, kami, hamba-Mu, dan juga umat-Mu yang kudus 

mengenangkan Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami: penderitaan-Nya yang 

menyelamatkan, kebangkitan-Nya dari alam maut, dan juga kenaikan-Nya yang 

mulia ke surga. 

https://2.bp.blogspot.com/-myzmr2vZtkU/VsVG9Hh7W0I/AAAAAAAAC3s/KWhKdDDTnwc/s1600/Aklamasi%2Banamnesis.gif
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Dari anugerah-anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah, yang 

mahamulia, kami mempersembahkan kepada-Mu, kurban yang murni, kurban yang 

suci, kurban yang tak bernoda, roti suci kehidupan abadi dan piala keselamatan kekal. 

   

Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri; dan 

sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu 

Habel dan kurban leluhur kami Abraham dan seperti Engkau berkenan menerima 

kurban suci dan tak bernoda yang dipersembahkan kepada-Mu oleh Melkisedek, 

Imam Agung-Mu. 

 

I. Kami mohon kepada-Mu, ya Allah yang mahakuasa: utuslah malaikat-Mu yang 

kudus mengantar persembahan ini ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan 

ilahi-Mu, agar kami semua yang mengambil bagian dalam perjamuan ini, dengan 

menyambut Tubuh dan Darah Putra-Mu, dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat 

surgawi. Demi Kristus, Tuhan kami. U.Amin. 

   

I. Ingatlah juga, ya Tuhan, akan hamba-hamba-Mu..... dan ..... yang telah mendahului 

kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai.  

I. Kami mohon kepada-Mu, ya Tuhan, perkenankanlah mereka dan semua orang 

yang telah beristirahat dalam Kristus mendapatkan kebahagiaan, terang dan damai. 

Demi Kristus, Tuhan kami.  

U. Amin. 

 

I. Perkenankanlah juga kami, hamba-hamba-Mu yang berdosa ini, yang berharap atas 

kerahiman-Mu yang melimpah, mengambil bagian dalam persekutuan dengan para 

rasul dan para martir-Mu yang kudus: dengan Yohanes Pembaptis, Stefanus, Matias 

dan Barnabas, (Ignasius dan Aleksander, Marselinus dan Petrus, Felisitas dan 

Perpertua, Agata, dan Lusia, Agnes, Sesilia, dan Anastasia) dan semua orang kudus-

Mu: perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena 

jasa-jasa kami, melainkan kelimpahan pengampunan-Mu. Demi Kristus, Tuhan 

kami. 

 

I. Dengan pengantaraan Dia, Engkau senantiasa menciptakan menguduskan, 

menghidupkan, memberkati, dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. 

(dinyanyikan) 

I. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu, Allah Bapa 

yang mahakuasa, - dalam persekutuan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan 

sepanjang segala masa. 
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Bapa Kami:  [Bapa Kami] 

 

 

 

Doa Damai  

 

 

 

Anak Domba Allah: [Anak Domba Allah]  
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Antifon Komuni:              

            

 

Lagu selama Komuni: Via Dolorosa 

 

Doa Penutup 
 
Marilah berdoa 
 
Ya Allah, lindungilah Gereja-Mu dengan kasih-Mu yang abadi, agar setelah 
Engkau barui dengan misteri Paskah, umat-Mu sampai pada kemuliaan 
kebangkitan. Semoga Rahmat Paskah memberi kami semangat iman, 
harapan dan cinta yang baru. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. 
U. Amin. 

Berkat Meriah (berdiri) 
I. Tuhan bersamamu 
U. Dan bersama rohmu 
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I. Semoga berkat perayaan Paskah hari ini, Allah yang Mahakuasa 
memberkati Saudara/i dan melindungi Saudara/i dari segala bahaya dosa. 
U. Amin. 
 
I. Semoga Allah, yang memulihkan hidup Saudara/i lewat kebangkitan 
Putra Tunggal-Nya, memenuhi hati Saudara/i dengan karunia-karunia 
abadi. 
U. Amin. 
 
I. Semoga sesudah memperingati hari-hari sengsara Tuhan dan merayakan 
pesta Paskah dengan gembira, Saudara/i diantar Tuhan memasuki pesta 
sukacita abadi. 
U. Amin. 
 
I. Dan semoga Saudara/i sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh 
Allah yang mahakuasa: (+) Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 
U. Amin. 
 
  
PENGUTUSAN (berdiri) 
I. Saudara sekalian, Perayaan Ekaristi sudah selesai. Alleluya, alleluya 
U. Syukur kepada Allah, Alleluya, alleluya. 
 

 

 

 

Lagu Penutup: [Kristus Bangkit] 

Turut mengiringi  Grup Angklung MKIF 

Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku 
Kau Tuhan sanggup menjawab, emua seru doaku 

 
Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku 

Kau Tuhan sanggup melawat, seluruh kehidupanku 
 

Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku 
Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku 
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Rekaman lagu-lagu:  

Vokal Triem Meier 

Musik & Harmoni Poltak Silaban 

 

 

MOHON MENJAGA SUASANA HENING PADA SAAT MENINGGALKAN 

GEREJA 

 

 

 


